
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
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

1 op de 3 vrouwen maakt geweld mee in haar leven. Ook de gemeente Someren wil hier aandacht voor door mee te doen 
aan de landelijke campagne Orange the World. Want iedereen kan iets doen om geweld tegen vrouwen en meisjes te 
stoppen.

Preventie
De gemeente Someren zet zich al jaren 
in om geweld, in welke vorm dan ook, te 
voorkomen. Doel is om het aantal inciden-
ten en slachtoffers terug te brengen naar 
nul. Realiteit is dat dit een lange weg is. 
“Maar elk incident en elk slachtoffer dat 
we kunnen voorkomen, is er één en in alle 
opzichten de moeite waard.”, aldus wet-
houder Theo Maas.

Iedereen kan helpen
Om tijdig in te grijpen, kunnen we alle 
hulp bij het signaleren van geweld of 
dreigend geweld gebruiken. Daarom roe-
pen wij tijdens de campagnedagen van 
“Orange the World” iedereen op om actie 
te ondernemen als ze zich zorgen maken. 
Bijvoorbeeld inwoners die actief zijn in het 
verenigingsleven, bij de kinderopvang en 
zeker ook onze mannen en jongens. Sa-

men staan we sterk tegen geweld tegen 
vrouwen. 

Campagne loopt tot en met 10 december
Burgemeester Dilia Blok gaf op 25 novem-

ber het startsein voor “Orange the Wor-
ld” door de vlag te hijsen. Ook zijn Molen 
“Den Evert” en Molen “De Victor” tijdens 
de actieweken, die t/m 10 december du-
ren, met oranje licht verlicht.

De gemeente Someren biedt ook in 2022 een Gemeentepolis aan voor inwoners met een laag inkomen of chronische 
ziekte. Via zorgverzekeraar CZ kunt u als inwoner kiezen uit verschillende zorgpolissen. Op www.gezondverzekerd.nl/
Someren kunnen inwoners een keuzehulp invullen, zodat zij een passende zorgverzekering kunnen afsluiten. U kunt 
overstappen tot en met 31 december 2021.

De Gemeentepolis
Voor mensen met een laag inkomen is een 
goede zorgverzekering heel belangrijk, 
maar niet altijd gemakkelijk betaalbaar. 
De gemeente Someren vindt het belang-
rijk dat iedereen de zorg kan krijgen die 
hij of zij nodig heeft. Daarom betaalt de 
gemeente mee aan een collectieve zorg-
verzekering bij zorgverzekeraar CZ, voor 
inwoners met een laag inkomen. In de 
Gemeentepolissen zitten ruime vergoedin-
gen voor onder andere brillen of lenzen, 
fysiotherapie en tandartskosten. Zo kunt 
u zich passend verzekeren, zonder onver-
wachte hoge kosten. 

Passend verzekerd
Om de polis te kiezen die het best bij 
uw omstandigheden past, kunt u op 
www.gezondverzekerd.nl/Someren
een keuzehulp invullen. Zo komt u niet 

alleen te weten of u in aanmerking komt 
voor de Gemeentepolis, maar krijgt u ook 
inzicht in welke polis het beste past bij uw 
zorgwensen. Kunt u bijvoorbeeld het ei-
gen risico niet zelf betalen? Dan kiest u 
voor de polis waarin hiervoor een regeling 
is opgenomen. Het kan ook zijn dat de Ge-
meentepolis niet de beste keuze is, omdat 
de zorgkosten bijvoorbeeld niet zo hoog 
zijn. Dan is het beter om zelf een zorg-
verzekering af te sluiten. Daarvoor krijgt u 
dan geen gemeentelijke bijdrage. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de verschillen-
de pakketten kunt u als inwoner van de 
gemeente Someren kijken op www.ge-
zondverzekerd.nl/Someren of contact op-
nemen met de klantenservice van CZ via 
tel. (088) 555 7777. 

Gemeente Someren pakt geweld tegen vrouwen aan

Gemeente betaalt mee zorgverzekering bij CZ
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Ontvang jij ‘m ook?

NL-Alert testbericht op maandag 
6 december
NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert 
over acute noodsituaties. Op maandag 6 december verzendt de overheid rond 
12.00 uur een NL-Alert testbericht in heel Nederland.

NL-Alert is het alarmmiddel van de over-
heid dat je waarschuwt en informeert over 
noodsituaties bij jou in de buurt. Denk 
aan een grote brand, rookwolk met gifti-
ge stoffen of terroristische aanslag. In een 
NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat 
je moet doen en waar je meer informa-
tie kunt vinden. Ontvang je een NL-Alert? 
Lees het bericht meteen, volg het advies 
op en informeer anderen.

Twee keer per jaar
Elk jaar op de eerste maandag in juni 
en december verzendt de overheid rond 
12.00 uur een NL-Alert testbericht. In-
dien de eerste maandag van de maand op 
een feestdag valt, wordt het testbericht 
de eerstvolgende maandag verstuurd. Zo 
weet je hoe een NL-Alert klinkt en eruit 
ziet. Ook meet de overheid na afl oop van 
de testberichten het bereik van NL-Alert. 
Het eerste testbericht van 2022 verzendt 
de overheid op maandag 13 juni 2022.

Meer weten? Kijk op nl-alert.nl. PC-regeling vervalt per 1 januari 
2022
De gemeente Someren stopt per 1 janua-
ri 2022 met de PC-regeling voor kinderen 
in een gezin met een inkomen tot 110% 
van de bijstandsnorm. Hierdoor worden 
aanvragen na 1 januari 2022 niet meer in 
behandeling genomen. 
Heeft u een laag inkomen en kinderen in 
groep 8 of op de middelbare school? En 

heeft u niet eerder gebruik gemaakt van 
de PC-regeling? Dan kunt u tot en met 
31 december 2021 een aanvraag doen 
voor de PC-regeling. Een laag inkomen is 
een inkomen tot 110% van de bijstand-
snorm. Ga voor meer informatie naar 
www.zosomeren.nl/pc-regeling.

Gewijzigde openingstijden/
telefonische bereikbaarheid
Ook het gemeentehuis ontkomt niet aan 
zieke medewerkers door corona. Hierdoor 
zijn we helaas beperkt bereikbaar. Tijdelijk 
is het gemeentehuis alleen toegankelijk 
en telefonisch bereikbaar op maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Ook de avondopenstelling komt tijdelijk te 
vervallen. Als gemeente sluiten wij aan bij 
de landelijke maatregelen om het aantal 
contacten na 17.00 uur zoveel mogelijk te 
beperken.



Gemeentenieuws

Zaterdag 4 december a.s.:

Textielinzameling
Zaterdag 4 december a.s. vindt er weer een textielinzameling plaats. In heel Some-
ren wordt door verschillende verenigingen ingezameld, dus óók in het buitengebied. Zet 
textiel vanaf 9.00 uur aan de straat. Zorg ervoor dat de kleding goed is verpakt en dat 
schoenen per paar gebundeld zijn.

Bekendmakingen 

• Ontwerpbestemmingsplan Somerdaal, fase 2
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 3 december 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Somerdaal, fase 2” 
met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021008-OW01 gedurende zes weken ter 
inzage ligt. De termijn eindigt op 13 januari 2022.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Somerdaal, fase 2” voorziet in de uitbreiding op de 
planlocatie van een bestaande recreatieonderneming met 31 luxe chalets die duurzaam 
worden gebouwd en landschappelijk worden ingepast. Deze worden verkocht aan 
individuele eigenaren en die vervolgens eventueel mogen worden verhuurd, waarbij 
men zich richt op de groeiende markt voor senioren.

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.BP02021008-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.
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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 

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.

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 
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 19 t/m 25 november 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Eggendreef ongen., oprichten van een woonhuis (22-11-2021);
 - Nieuwendijk 75, plaatsen van 80 zonnepanelen in veldopstelling (19-11-2021);
 - Opper ongen. en Roggemaat ongen., oprichten van tien rijwoningen (25-11-2021);
 - Ravelweg 4, intrekken omgevingsvergunning milieu (19-11-2021);
 - Ter Hofstadlaan 77 , oprichten van een klokketoren (19-11-2021);
 - Wijtenhofstraat 29, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(22-11-2021);
 - Zilverdrager ongen. (kavel 168), oprichten van een woonhuis (22-11-2021);
 - Zilverdrager ongen. (kavel 167), oprichten van een woonhuis (22-11-2021).

   

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 19 t/m 25 november 2021 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - De Horst 8 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (23-11-2021);
 - Jan Smitslaan 1, oprichten van een loods (23-11-2021);
 - Kerkendijk 80, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten  

(23-11-2021);
 - Loostreeplaan 13, uitbreiden van een woonhuis (23-11-2021).

• Verlengen beslistermijn

In de periode van 19 t/m 25 november zijn de volgende verlengingen van de beslistermijn 
verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Zandstraat 97, oprichten van een bedrijfsgebouw (22-11-2021); 
 - Zilveren Maan 45, oprichten van een tuinhuisje (22-11-2021).

Tegen verlengingen 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 
gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer: 
 - Kanaaldijk-zuid 1c, voor het oprichten van een inrichting. De melding is ingekomen 

op 10 oktober 2021;
 - Lavallestraat 4, voor het plaatsen van een biomassa- en houtpelletsgestookte WKK 

installatie met CO2 terugwinning installatie. De melding is ingekomen op 8 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 3 tot 17 december 2021.

 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


