
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

Beste inwoners,

Elke dag schrik ik van het oplopend aan-
tal besmettingen, ziekenhuisopnames en 
sterfgevallen. Ik schrik van de situatie in 
de ziekenhuizen, verpleeghuizen en de 
geluiden over de drukte bij de GGD. He-
laas grijpt ook in Someren het coronavi-
rus meer dan ooit om zich heen. Nog niet 
eerder waren er zo veel zieke mensen, 
waarvan sommigen zeer ernstig.  Het is 
duidelijk dat er nog veel nodig is om dit 
virus onder controle te krijgen. Het risico 
op besmetting neemt toe en we moeten 
het tij keren. 

We zien gelukkig steeds meer mensen die 
zelf verantwoordelijkheid nemen. Mensen 
die begrijpen dat het niet alleen gaat om 
het naleven van de maatregelen. Mensen 
die inzien dat we met elkaar zo min moge-
lijk risico moeten lopen. Mensen die zich 
niet de vraag stellen of iets mag, maar die 
zich afvragen `moeten we dit wel willen?` 
Ik hoop dat we precies die houding in ons-
zelf kunnen vinden, in het belang van ons 
allemaal. 

Wat hadden we gehoopt dat de vierde golf 
achterwege zou blijven. Dat we dankzij 
alle inspanningen het leven weer konden 
oppakken, zoals we dat graag willen. He-
laas legt het coronavirus ook deze herfst 
weer een grauwe sluier over ons leven.  

En dat in een tijd waarin de herfstmist op 
veel dagen al een sluier over onze dorpen 
en weilanden legt. De wereld wordt kleiner 
en onze persoonlijke leefwereld in veel op-
zichten ook. We kunnen niet overal meer 
gewoon naartoe en we moeten onszelf en 
vooral ook elkaar weer beschermen. Het is 
helaas niet anders.

Misschien gaat het nog lange tijd duren, 
de tijd zal het leren. Zeker is dat we alleen 
samen kunnen zorgen dat er zo min mo-
gelijk mensen ernstig ziek worden en we 
zo min mogelijk mensen onderweg verlie-
zen aan de gevolgen van corona. Alleen 
samen kunnen we zorgen dat de zorg niet 
nog meer overbelast raakt dan ze nu al is. 
Ook zorgverleners zijn onze familieleden, 
vrienden, buren en medemens. Alleen sa-
men kunnen we zorgen dat mensen niet in 
angst moeten leven, omdat een operatie 
of behandeling opnieuw wordt uitgesteld.  

Laat elkaar niet in de steek. Soms vraagt 
het leven van ons om het belang van ge-
zamenlijkheid voor te laten gaan op het 
persoonlijk belang. Misschien is dit wel 
zo’n moment. Kijk eens diep in je hart en 
bedenk wat je kunt doen om mee te hel-
pen deze crisis te overwinnen. Niemand 
heeft voor deze situatie gekozen, maar we 
kunnen allemaal ons steentje bijdragen 
om uit deze situatie te komen. 

We weten niet hoe lang we hier nog in te 
gaan hebben, maar we doen het samen. 
We balen er samen van, we schelden er 
samen op, we praten er samen over, we 

delen het verdriet, maar we verliezen el-
kaar niet uit het oog. We spannen ons ex-
tra in om kleur te geven aan ons leven en 
aan dat van anderen, want dat hebben we 
keihard nodig. Blijf creatief in de gezellige 
tijd die eraan komt met de Sint, Kerstmis 
en Oud & Nieuw in het verschiet. Verras 
elkaar met een open houding en geef 
ruimte aan elkaars mening. Respecteer 
de besluiten die worden genomen en de 
mensen die erop toezien dat we ons aan 
de besluiten houden. Ook zij hebben hier 
niet voor gekozen. Ze ondersteunen ons 
om het samen voor elkaar te krijgen. Blijf 
het goede zien en doen en blijf genieten 
binnen de mogelijkheden die er zijn. 
Ook onze winkeliers en horecaonderne-
mers hebben het zwaar. Koop en geniet 
lokaal, ook dat is in het belang van ons 
allemaal.

We leven in een land waar vrijheid een 
groot goed is en ieders mening telt. Toch 
roep ik iedereen op om voor deze uitzon-
derlijke situatie de eigen mening, angst, 
onzekerheid, frustratie of principes opzij 
te zetten. Laat je alsjeblieft vaccineren. 
Voor jezelf, maar vooral voor je ouders, 
grootouders, familie, vrienden, buren, 
zorgmedewerkers en de mensen die zich 
vanwege een kwetsbare gezondheid niet 
kunnen beschermen of laten vaccineren. 

Houd aandacht, houd moed. Blijf gezond!
In het belang van ons allemaal.

Dilia Blok
Burgemeester

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
28 november    Wandelevenement ’t is (voor) niks!!
28 november   Mountainbike tocht
29 november t/m 3 december Militaire oefening

• Collectes
28 november t/m 4 december Leger des Heils

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. 

Het belang van ons allemaal 
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Te koop volgens loting:

Bedrijfskavel Cipres bedrijven- 
terrein Witvrouwenbergweg

De gemeente Someren biedt via loting één 
vrije kavel op bedrijventerrein Witvrou-
wenberg in Someren aan. Hij ligt aan de 
Cipres (ongenummerd, naast Cipres 12), 
is 1.390 m² groot en de verkoopprijs be-
draagt  € 214.060,-, excl. btw. De kavel is 
volledig bouwrijp, inclusief kabels en nuts-
voorzieningen. Nutsaansluitingen zelf zijn 
voor rekening van de nieuwe eigenaar. 

Aandachtspunt is dat de bebouwing 3 me-
ter uit de erfgrens moet blijven vanwege 
het gebruik en toegankelijkheid van het 
naastgelegen perceel.

Inschrijven
Op 19 november 2021 om 17.00 uur is de 
inschrijving gestart. Inschrijven kan tot 17 
december 2021 17.00 uur via www.some-
ren.nl/cipres. Voor het inschrijven betaalt 
u € 200,-. De loting is op 10 januari 2022 
en wordt uitgevoerd door Notaris R.C.M. 
van Kaam uit Someren. Door de coro-
namaatregelen kunt u de loting via een 
livestream volgen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de kavel of het lo-
tingsprotocol? Kijk dan op www.someren.
nl/cipres. Daar wordt ook de tussenstand 
van het aantal inschrijvingen vermeld.
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Volg de gemeente via
twitter@gemsomeren

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

Naam Geboren      Geboorteplaats     Uitgeschreven per
Maija E. Smirnova 24-12-2000 Valmiera, Letland 21-10-2021
Veronica Pînzari 21-03-1980 Borceag, Sovjet-Unie 21-10-2021
Michał Samuś 03-04-1989 Kozienice, Polen 21-10-2021
Bartłomiej Samuś  23-08-1993 Pionki, Polen 21-10-2021
Laura Zapata Roura 23-09-1991 Barcelona, Spanje 21-10-2021
Sara Jimenez Guzman 26-03-1990 Badajoz, Spanje 21-10-2021
Beatriz Martínez Cascales 19-06-1992 Barcelona, Spanje 21-10-2021
Dawid A. Lewandowski 22-11-1996 Bolesławiec, Polen 21-10-2021
Jacek A. Sadowski 07-04-1996 Bolesławiec, Polen 21-10-2021

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

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

Afkoppelspreekuur
Heeft u vragen over het afkoppelen van het regenwater van het riool? Dan kunt u iedere 
donderdag van 9.30 tot 10.30 uur terecht in het gemeentehuis in spreekkamer B. Een 
afspraak maken is niet nodig. De afkoppelcoach Falco Thijssen zit voor u klaar om al uw 
vragen te beantwoorden.

Vraag aan vóór 1 december a.s.:

Mantelzorgcompliment 2021
Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in Someren woont en die zorg nodig 
heeft? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan! Dit is een (fi nanciële) blijk van waar-
dering 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

Maak een wereld van verschil in Someren

Bijeenkomst voor mensen met 
een psychosociale beperking
Wilt u de gemeente Someren helpen om er een nog fi jnere plek van te maken om te wo-
nen en te leven, ook als u een psychosociale beperking heeft? Heeft u last van lichamelij-
ke klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, hartkloppingen als gevolg van psychische en 
sociale problemen of moeilijkheden in uw relatie met andere mensen en wilt u meeden-
ken met ons? Kom dan naar de avond 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 dinsdag 30 november van 18.00 tot 21.00 uur in de bibliotheek, Molenstraat 12 in 
Someren.

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: psychosociale beperking. 

Carbidschieten alleen met 
ontheffi ng
Binnen de bebouwde kom is het in de gemeente Someren verboden om carbid te schie-
ten. Alleen boeren mogen in het buitengebied carbid gebruiken voor het verjagen van 
muizen.
Daarnaast kunnen alleen (groepen) mensen uit Someren, die al meerdere jaren carbid-
schieten, met oudjaar een ontheffi ng aanvragen. Met deze ontheffi ng mogen zij op 
31 december a.s. tussen 10.00 en 17.00 uur carbidschieten.

Ontheffi ng aanvragen
U kunt tot uiterlijk 10 december a.s. een ontheffi ng aanvragen via gemeente@someren.nl
Geef aan:
• uw naam, adres en contactgegevens; 
• waar en hoe het carbidschieten de voorgaande jaren plaatsvond in Someren (met 

bewijsmateriaal);
• wat uw plan is voor 31 december a.s.. Vermeld locatie, hoeveel mensen, het plan van 

aanpak om het veilig te houden en welke coronamaatregelen er worden getroffen;
Alleen met toegekende ontheffi ng mag carbidschieten dan plaatsvinden.

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.

Bekendmakingen 

• Oplaadplaatsen elektrische voertuigen
Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om parkeerplaatsen aan 
te wijzen die uitsluitend zijn bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen. Het 
gaat daarbij om de volgende locaties:
- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Dillerstraat 48 
- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Postel 18
- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Ter Hofstadlaan 36
- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Laan ten Roode 71 e
- 4 parkeerplaatsen ter hoogte van Ter Hofstadlaan 1

Bij de bovengenoemde locaties wordt per twee parkeerplaatsen er voorlopig één 
parkeerplaats ingericht. Bij die parkeerplaatsen wordt het P-bord geplaatst met een 
onderbord voorzien van de tekst ’alleen voor opladen elektrische voertuigen’. Bij 
veel gebruik wordt ook de tweede parkeerplaats ingericht. De exacte locaties van de 
aangewezen parkeerplaatsen zijn afgebeeld in het verkeersbesluit. Het verkeersbesluit 
wordt met de bezwaarmogelijkheid in het elektronisch gemeenteblad van 25 november 
2021 bekendgemaakt. Kijk hiervoor op www.offi cielebekendmakingen.nl.   
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opend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt u ma-
ken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens worden 
opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

•  Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Rectificatie publicatie week 46 
In de periode van 5 t/m 11 november 2021 zijn de volgende aanvragen omgevingsver-
gunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Amarant ongen. (Groote Hoeven kavel 34), oprichten van een half vrijstaand 

woonhuis (9-11-2021) (i.p.v. Amarant 4, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van 
een woonhuis (9-11-2021);

 - Amarant ongen. (Groote Hoeven kavel 35), oprichten van een half vrijstaand 
woonhuis (9-11-2021) (i.p.v. Amarant 6, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van 
een woonhuis (9-11-2021);

In de periode van 12 t/m 18 november 2021 zijn de volgende aanvragen omgevingsver-
gunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Achterbroek 1, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een woonhuis (18-11-

2021);
 - Broekstraat 11, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een bedrijfspand met 

kantoor (18-11-2021);
 - De Hoof 8, wijzigen van de gevel van een bestaand woonhuis (14-11-2021);
 - Zilverdrager ongen. (kavel 171), oprichten van een woonhuis met bijgebouw (16-

11-2021);
 - Zilverdrager ongen. (kavel 176), plaatsen van een tijdelijke woonunit (16-11-

2021);
 - Zilverdrager ongen. (kavel 176), oprichten van een woonhuis (16-11-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 12 t/m 18 november 2021 zijn de volgende verleende omgevingsver-
gunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Heistraat 42, oprichten van een woonhuis met bijgebouw (16-11-2021);
 - Laan ten Boomen 31, renoveren van een dak en aanbrengen isolatie (15-11-2021);
 - Lijestraat 19, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten (15-

11-2021);
 - Roggemaat 4, oprichten van een woonhuis (18-11-2021).

• Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer

De volgende ingekomen melding wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 
Wet milieubeheer: 
 - Broekstraat 10b, voor het veranderen van een inrichting. Melding ingevolge het  

Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 6 september 2021.
Voor inrichtingen die onder de aangeduide Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) val-
len, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig. De inrichting moet voldoen aan de 
algemene voorschriften. Tegen bovengenoemde melding staat geen bezwaar 
en beroep open. Inzage termijn: Van 26 november tot 10 december 2021.
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Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

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.

• Ontwerpbestemmingsplan Moorsel 3 Lierop

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat 
met ingang van 26 november 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Moorsel 3” met 
identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021016-OW01 gedurende zes weken ter 
inzage ligt. De termijn eindigt op 6 januari 2021.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Moorsel 3” voorziet in de uitbreiding van het aantal 
slaapplaatsen bij de groepsaccommodatie van 56 naar 80, het vergroten van het 
bestemmingsvlak ‘recreatie’ en het positief bestemmen van de reeds vergunde Bed & 
Breakfast. Vergaderen wordt mogelijk als ondergeschikte nevenactiviteit en de locatie 
wordt voorzien van een landschappelijke inpassing.

Stukken ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant 
Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de 
openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via 
het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer 
NL.IMRO.0847.BP02021016-OW01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.
ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan 
worden geopend.

Indienen zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen 
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van 
de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling 
een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de 
openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen 
met het 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 ge-


