
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

Someren helpt haar inwoners graag ver-
der met energie besparen. Dit is goed 
voor het klimaat én de portemonnee. 
Om inwoners een kleine stap op weg te 
helpen, vergoedt de gemeente via de Re-
geling Reductie Energiegebruik Wonin-
gen (RREW) de aanschaf van eenvoudige 
energiebesparende maatregelen. Naast 
de beschikbare vouchers van € 70,- voor 
huurders, komen daar vanaf donderdag 
9 december nieuwe fi nancieel aantrekke-
lijke mogelijkheden bij: eigenaren van een 
koopwoning kunnen een gratis energiead-
vies aanvragen óf een korting aanvragen 
voor het waterzijdig inregelen van de ver-
warmingsinstallatie óf een korting voor 
het vervangen van de ventilatiebox. Er is 
een beperkt aantal vouchers beschikbaar. 
Aanvragen worden op volgorde van bin-
nenkomst geregistreerd. 

Schaf gratis energie-
besparende producten aan
Begin augustus is de RREW van start 
gegaan. Vanaf dit moment waren er via 
de RREW 1.500 vouchers van € 70,- voor 
woningeigenaren en huurders beschikbaar 
voor de aanschaf van eenvoudige energie-
besparende maatregelen: bijvoorbeeld 
producten ter verbetering van de isolatie 
zoals een tochtstrip, tochtband, radiator-
folie, vezelmateriaal, kit of een brieven-
busklep of producten ter besparing van 
energie zoals de aanschaf van ledlampen 

of tijdschakelaars. Inmiddels hebben al 
meer dan 1000 huishoudens een voucher 
aangevraagd. De subsidie voor woning-
eigenaren heeft inmiddels het plafond 
bereikt. Voor huurders zijn er nog volop 
mogelijkheden! 

Vanaf donderdag 9 december zijn de vol-
gende nieuwe energiebesparende maatre-
gelen voor woningeigenaren mogelijk via 
een fi nancieel voordeel van de RREW:

Gratis energieadvies
Bent u eigenaar van een woning die ge-
bouwd is vóór 1990 en wilt u aan de slag 
met isoleren, maar weet u niet zo goed 
waar u het beste kunt beginnen? Vraag 
dan een gratis energieadvies aan. Een 
energiecoach verbonden aan het Energie-
Huis Slim Wonen maakt dan een afspraak 
met u om met u de buitenschil van de wo-
ning (gevels en gevelopeningen, dak en 
begane grondvloer) te onderzoeken naar 
isolatiemogelijkheden. De energiecoach 
legt zijn bevindingen vast in een beknopt 
rapport. 

Waterzijdig inregelen 
verwarmingsinstallaties
Huiseigenaren kunnen hun huis tot 20 pro-
cent goedkoper verwarmen als ze het wa-
ter in de centrale verwarming goed laten 
doorstromen. Met waterzijdig inregelen 
wordt het water uit de cv-ketel gelijkma-
tig over de radiatoren en/of de vloerver-
warming verdeeld. Hierdoor verwarmen 
ruimtes effi ciënter en hoeft de cv-ketel en 
de cv-pomp minder hard te werken. Via de 

RREW kunt u € 250,- korting krijgen op de 
kosten voor het waterzijdig in laten rege-
len van uw verwarmingsinstallatie. 

Vervangen centrale 
ventilatiebox
Ongeveer 3 van de 10 huizen hebben me-
chanische ventilatie. Dit betekent dat een 
centrale ventilatie-unit de lucht in huis 
afvoert. Oudere units (10 jaar en ouder) 
hebben vaak nog een ventilator op wis-
selstroom. Het is slim om deze ventilatie-
box te vervangen door een ventilator op 
gelijkstroom aangezien deze namelijk veel 
minder stroom gebruikt. Via de RREW kunt 
u € 250,- korting krijgen op de kosten om 
uw ventilatiebox te laten vervangen. 

Meer info en aanvragen 
vouchers
Op www.duurzaambouwloket.nl/rrew-
someren tref je meer informatie aan over 
de genoemde energiebesparende maatre-
gelen en kunt u uw voucher aanvragen. 
Voor het gratis energieadvies zijn voor-
alsnog 40 vouchers beschikbaar, voor 
het waterzijdig inregelen van de verwar-
mingsinstallatie en het vervangen van de 
ventilatiebox zijn gezamenlijk 40 vouchers 
beschikbaar. De aanvragen worden op 
volgorde van binnenkomst geregistreerd 
en opgepakt (vol=vol).

Wilt u weten wat er nog meer op het ge-
bied van duurzaamheid mogelijk is? Kijk 
dan eens op www.somerennatuurlijkduur-
zaam.nl en laat je inspireren. Samen ma-
ken we Someren Natuurlijk Duurzaam.

www.someren.nl

Energie besparen? Maak gebruik van de RREW
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Zonnepanelenproject De Groene 
Zone eindigt op 31 maart 2022
Het zonnepanelenproject De Groene Zone, dat in 2018 van start ging, gaat de 
laatste fase in. Twaalf gemeenten in Zuidoost Brabant doen mee aan project 
De Groene Zone en bieden hun inwoners de mogelijkheid om gemakkelijk zon-
ne-energie op te gaan wekken. Zonnepanelen op eigen dak betekent minder 
stroom afnemen van de energieleverancier. Met de stijgende energieprijzen zal 
de besparing meegroeien. Als inwoner word je volledig ontzorgd via deze rege-
ling. Dat wil jij toch ook!

De Groene Zone biedt jou de mogelijkheid 
om je eigen groene energie op te wekken. 
Zonder eigen investering bespaar jij direct 
op je energierekening. Middels een con-
tract met je eigen gemeente wordt alles 
voor je geregeld. De gemeente is verant-
woordelijk voor het leggen van de pane-
len, voor 15 jaar service en onderhoud. 
Op deze manier kun je zonder veel moeite 
en geld meehelpen aan een betere wereld 
en gebruik maken van duurzame energie. 

Vanaf de eerste maand 
besparen
Met panelen van De Groene Zone leen je 
geld tegen een lage rente van 1,35% om 
zonnepanelen te plaatsen. Het contract 
sluit je af met de gemeente. Al vanaf de 
eerste maand heb je fi nancieel voordeel: 
de afl ossing van de lening is namelijk la-
ger dan je huidige elektriciteitsrekening. 
Daarnaast word je als deelnemer volledig 
ontzorgd. De leverancier is al geselecteerd 
en het uitzoekwerk wordt uit handen ge-
nomen. 

Beperkt aantal plekken per 
gemeente
Op de website www.degroenezone.nl is 
per gemeente te zien hoeveel plekken er 
nog beschikbaar zijn. De plekken gaan 
hard nu het project de laatste fase ingaat, 
wees er dus op tijd bij! Wil je ook zonne-
panelen van De Groene Zone? Meld je aan 
via de website.

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 vra-
gen te beantwoorden.



Gemeentenieuws

Vervoer voor boosterprik: 
AutoMaatje
Heeft u een uitnodiging voor een boosterprik gekregen? Is vervoer naar de priklocatie 
een probleem? Dan is AutoMaatje misschien een oplossing. Dit kost € 0,30 per gereden 
kilometer. Vraag de rit minimaal twee werkdagen van tevoren aan. Tijdens de autorit is 
het dragen van een mondkapje verplicht. 
(0493) 44 12 66 – bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Zorgen? Vragen? Bel de Dorpsondersteuner!
Misschien heeft u door de nieuwe piek in de besmettingen zorgen? Vraagt u zich af wat 
nu het beste is om te doen? Wilt u daar iemand over spreken? Bel gerust de dorpsonder-
steuner. Zij luisteren en kijken samen met u naar oplossingen en mogelijkheden. 

9 december 2021 Meer informatie: www.someren.nl 

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 

Op donderdag 14 oktober organiseerde de vrijwilligerscentrale van 
Onis Welzijn een Tijdmarkt. De tijdmarkt was een mooie gelegenheid 
om nieuwe vrijwilligers kennis te laten maken met organisaties en 
verenigingen. We kijken terug op een mooie middag. In een notendop 
een samenvatting van de middag: 

• Zo’n 90 enthousiaste bezoekers aanwezig
• Bezoekers maakten kennis met allerlei soorten vrijwilligerswerk
• Jong en oud geïnteresseerd
• 16 vrijwilligers gekoppeld aan 24 klussen
• 126 uur aan vrijwilligerswerk ‘verkocht’.

Dank aan het enthousiasme van alle sponsoren 
en aanwezige partijen!

7 december
Nationale dag 
vrijwilligers 2021

2021 is uitgeroepen tot het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet.
Het motto is ‘Mensen maken Nederland’. Ook in Someren-dorp, Someren-
Eind, Someren-Heide en Lierop is dat zo! Op 7 december was het ook nog 
eens Nationale Vrijwilligersdag. Extra reden dus om stil te staan bij de inzet 
van de vele vrijwilligers in onze gemeente. Want ook hier staan mensen 
voor elkaar klaar. Op heel verschillende manieren: door het maken van een 
praatje of het bieden van een luisterend oor. Als talent voor het organiseren 
van allerlei activiteiten voor jong en oud of een sterke arm voor een 
boodschappentas. En dan zijn we nog láng niet compleet.

Juist in deze tijd, waarin corona ons blijft achtervolgen, is het extra belangrijk 
om elkaar een beetje te helpen. Met elkaar maken we het leven een stukje 
mooier.

Aan alle mensen die zich op een of andere manier inzetten 
voor hun omgeving, zeggen wij: dankjewel! 

Namens het college van B&W 
gemeente Someren

Bekendmakingen 

• Beleidsregel Handhavingsprotocol Opiumwet 13b Someren 2021
De burgemeester maakt bekend dat zij op 30 november 2021 de Beleidsregel Handhavings-
protocol Opiumwet 13b Someren 2021 heeft vastgesteld. De Beleidsregel Handhavings-
protocol Opiumwet 13b Someren 2021 vervangt de Beleidsregel Handhavingsprotocol 
Opiumwet 13b Someren 2019.

In deze nieuwe beleidsregel is een waarschuwingsstap ingebouwd voor situaties waarbij het 
gaat om een eerste overtreding met een beperkte hoeveelheid softdrugs in (huur)woningen. 

De Beleidsregel Handhavingsprotocol Opiumwet 13b Someren 2021 treedt in werking op de 
eerste dag na de datum van bekendmaking. De beleidsregel is langs elektronische weg te 
raadplegen op www.someren.nl. 

De Beleidsregel Handhavingsprotocol Opiumwet 13b Someren 2021 ligt ook, tot zes 
weken na deze bekendmaking, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, ter inzage bij het 
Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Someren. De stukken kunt u op afspraak 
ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer 
(0493) 494 888.

Berichten over uw buurt? Meld u aan!

Wilt u op de hoogte zijn van besluiten die worden genomen in uw buurt, zoals aan-
gevraagde kap- of bouwvergunningen, wijzigingen in bestemmingsplannen en wijzi-
gingen 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.

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!

�       
�             
�        



Omgevingsvergunningen

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 26 november t/m 2 december 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Kanaaldijk-zuid 59, uitbreiden van een woonhuis (29-11-2021);
 - Kerkendijk 168, verbouwen van een bijgebouw tot mantelzorgwoning (29-11-2021);
 - Laan ten Boomen 29, oprichten van een woonhuis met garage (30-11-2021);
 - Peelweg 8, oprichten van een pluimveestal (1-12-2021);
 - Ruiter ongen., verplaatsen van een schuilgelegenheid voor paarden (1-12-2021).

   

Gemeentenieuws
• Verleende omgevingsvergunningen
Reguliere procedure 
In de periode van 26 november t/m 2 december 2021 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Driehoekstraat 24, oprichten van een bedrijfsgebouw (1-12-2021);
 - Kerkendijk 138, herbouwen van een woonhuis (1-12-2021);
 - Morgenrood 23, uitbreiden van een woonhuis (30-11-2021);
 - Postel 26, veranderen van de voorgevel van het hoofdgebouw (1-12-2021).

• Verlengen beslistermijn

In de periode van 26 november t/m 2 december zijn de volgende verlengingen van de 
beslistermijn verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Dooleggersbaan 12, afwijken van de bestemming t.b.v. uitbreiden voerkeuken,  

milieuneutraal veranderen van de inrichting (26-11-2021);
 - Laan ten Boomen ongen., oprichten van een woonhuis (2-12-2021).

Tegen verlengingen van een beslistermijn op een aanvraag omgevings- 
vergunning is geen bezwaar of beroep mogelijk.
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