
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

Al een aantal jaren kunt u gebruik maken van het gratis brengpunt op de milieustraat voor het brengen van oud papier, 
glas en plastic, metaal en drankkartons (PMD). Dit brengpunt is 7 dagen per week geopend.

Helaas wordt er steeds meer afval ge-
dumpt dat daar niet thuishoort. Ook wordt 
op deze plek bedrijfsafval gestort, dat is 
niet de bedoeling. Bedrijven moeten na-
melijk zelf iets regelen voor hun afval. 

Geen verbetering
Eerder dit jaar berichtten wij al over dit 
probleem en tot nu toe is er niet veel ver-
andering in gekomen. Op momenten is de 
situatie zelfs verslechterd. Als hier niet 
snel verandering in komt, gaan we het 
gratis brengpunt sluiten. 

Illegale dumping
Regelmatig wordt er bij het gratis breng-
punt afval gevonden dat er niet thuishoort. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om restafval, 
bedrijfsafval, landbouwfolie, matrassen, 
tuinstoelen en zwembaden. Het opruimen 
van deze illegale dumping kost geld. En 
omdat de milieustraat een voorziening is 
die de inwoners van Asten en Someren 
samen via de gemeentelijke belasting be-
talen, draait uiteindelijk ook iedereen op 
voor de extra kosten van het illegaal stor-
ten. 

Cameratoezicht
Om het illegaal storten van afval te voor-

komen, hebben we camera’s bij het gratis 
brengpunt opgehangen. Als we hiermee 
illegale dumping van afval constateren, 
ondernemen we actie. 

Nog even kort de regels op een rij
U kunt onderstaande producten inleveren 
bij het gratis brengpunt op de Milieustraat:
• Papier en karton
• Plastic, metaal en drankkartons (PMD) 

zoals plastic fl essen, fl acons, folies en 
zakken), metalen verpakkingen (zoals 
drinkblikjes en conservenblikken) en 
drankenkartons (zoals van sappen en 
zuivel)

• Glas (glazen verpakkingen, zoals fl es-
sen en potten, waarin dranken, eten, 

cosmetica en medicijnen hebben geze-
ten)

Let op!
Het gratis brengpunt is voortaan tijdens 
de openingstijden van de Milieustraat ge-
sloten. U kunt het afval dan op het terrein 
van de Milieustraat in de juiste container 
gooien.

Wat kunt u verder nog doen?
• Maak kartonnen dozen klein 
• Plaats geen afval naast de containers

Laten we er samen voor zorgen dat het 
gratis brengpunt open blijft. Wij rekenen 
op uw medewerking!

Voorkom sluiting gratis brengpunt Milieustraat
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Bespaarcoach worden in  Someren? 
Lijkt het u leuk om andere bewoners te 
helpen door voorlichting te geven over het 
besparen van energie en dus ook geld? 
Heeft u uw (huur)woning al extra verduur-
zaamd met maatregelen zoals radiator-
folie, ledlampen, tochtstrippen of andere 
maatregelen? En bent u bereid u verder 
te verdiepen in praktische besparende 
maatregelen? Word dan ook vrijwilliger 
Bespaarcoach in uw gemeente en help uw 
medebewoners energie te besparen. In 
samenwerking met het EnergieHuis Slim 
Wonen bieden we u gratis een workshop 
‘Bespaarcoach worden’ aan!

Aanmelden om Bespaarcoach 
te worden in Someren
Meld u aan via www.energiehuisslim-
wonen.nl en ga naar het websitemenu 

Home>Slim Verder>Bespaarcoach worden  

Stichting EnergieHuis Slim 
Wonen 
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is 
een samenwerking voor en door bewo-
ners van 8 gemeenten in de regio. Bekijk 
ook de lokale acties via het websitemenu  
‘Jouw gemeente’ .

Ondersteuning bij controle 
toegangsbewijs
Heeft u een horecagelegenheid, sportschool, sportvereniging, kantine of cultu-
rele instelling in de gemeente Someren en moet u om het coronatoegangsbe-
wijs (CTB) van bezoekers vragen? Dan kunt u hiervoor ondersteuning krijgen 
van de gemeente. 

Ondersteuning kan bijvoorbeeld in de 
vorm van extra vrijwilligers die contro-
leren op het coronatoegangsbewijs bij 
sportwedstrijden. Maar ook in de vorm 
van een fi nanciële tegemoetkoming. Ho-
recaondernemers en verenigingen kunnen 
tot het einde van dit jaar aanspraak ma-
ken op een tegemoetkoming in de extra 
kosten. Het gaat dan om kosten die sinds 
half september 2021 gemaakt zijn vanwe-
ge het checken van de QR-code. De minis-
ter heeft hiervoor extra geld beschikbaar 
gesteld.

Waaruit bestaat de 
ondersteuning?
De gemeente Someren heeft besloten om 
ondernemers te ondersteunen in de ge-

maakte kosten of om extra vrijwilligers in 
te zetten. Per ondernemer kan 750 euro 
gedeclareerd worden totdat het ontvan-
gen budget op is. Denk hierbij aan extra 
inhuur voor het controleren van de toe-
gangsbewijzen, maar ook aan kosten voor 
afrastering bij sportkantines, extra inzet 
vrijwilligers of aanschaf van een telefoon 
om QR-codes mee te controleren. 

Het aanvraagformulier voor deze fi nanciële
ondersteuning staat tot 14 januari 2022 
op www.someren.nl/coronavirus.

Vragen? 
Neem contact op met het Klant Contact 
Centrum van de gemeente, tel. 
(0493) 494 888.

Aangepaste openingstijden 
rond de feestdagen
Gemeentehuis 
Op vrijdag 24 en 31 december is het gemeentehuis gesloten.
Kijk voor de actuele openingstijden op www.someren.nl

Milieustraat
Vrijdag 24 en 31 december: gesloten vanaf 15.30 uur
Zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari: gesloten

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen en de beste wensen voor 2022.



Raadsvergadering

Woensdag 22 december 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 ho-
ren 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  

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

HAMERSTUKKEN
5. Deelnemen aan het experiment centraal tellen bij Gemeenteraadsverkiezing 

maart 2022.
6. Vaststellen Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Someren 2022.
7. Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Some-

ren 2022.
8. Vaststellen Minimaverordening Meedoen gemeente Someren 2022.
9. Vaststellen Regioplan Doorontwikkeling Beschermd wonen in de Peelregio: 
 Inclusie Centraal.
10. Instemmen met delegatiebesluit wijzigen en actualiseren Omgevingsplan.
11. Vaststellen bestemmingsplan Heikantstraat ong en Dellerweg ong.
12. Aangaan geldlening en kennisnemen van verslag treasury 2021. 
13. Vaststellen legesverordening 2022.
14. Vaststellen decemberrapportage 2021.

BESPREEKSTUKKEN
15. Vaststellen horecabeleid 2021 Someren.
16. Vaststellen herziening beleidsnotitie toepassingsregels Ruimte voor Ruimte 
 regeling.
17. Vaststellen verordening toeristenbelasting 2022.
18. Vaststellen diverse belastingverordeningen 2022.
19. Sluiting.

Gemeentenieuws

 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

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
18 december  Endurance Someren

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. 
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Speciale kerstactie: 
‘Hartenwens Someren’ 
Het Wilhelminaplein is weer in kerstsfeer gehuld. Behalve de grote kerstboom 
en de kerststal zijn er dit jaar speciale ‘wensboompjes’ in versierde hekken op 
het plein te vinden. 

Wensen vervullen voor en door mensen uit Someren is een initiatief van twee enthousias-
te inwoners dat ondersteund wordt door de gemeente. Het is de bedoeling dat inwoners 
een mooie, kleine wens bedenken voor iemand waarvan ze vinden dat die wel iets extra’s 
verdient. Alle inwoners van Lierop, Someren-Heide, Someren-Eind en Someren-Dorp 
kunnen de wensen dan vervullen die bij hen passen. 

Lichtpuntjes
Dit wensen-idee komt van Marlies Verschaeren en Annie Francissen die ook dit jaar het 
plein weer in de bekende kerstsfeer aankleedden. Dit doen ze al een paar jaar met hun 
eigen vrijwilligersclub. Het Hartenwens comité wil meer verbondenheid tussen inwoners 
laten ontstaan door lichtpuntjes te bezorgen bij mensen die het nodig hebben. Op deze 
manier ontvangen zij, tijdens deze moeilijke coronapandemie, wat extra positiviteit. 

Actie ‘Hartenwens Someren’
Hoe gaat het in zijn werk?
1. Als u een wens voor een ander heeft, mailt u de wens naar Hartenwens.someren@

gmail.com. Naam en adres van de ontvanger hierbij duidelijk vermelden.
2. De wensen worden vervolgens door de organisatie beoordeeld op haalbaarheid.
3. Haalbare wensen krijgen een code en worden in een glazen bal in de wensboompjes  

gehangen. 
4. Inwoners die langs de wensboompjes lopen, kunnen de wensen in de kerstballen lezen. 
5. Wilt u een wens vervullen, stuur dan een bericht met de code naar Hartenwens.some-

ren@gmail.com. Graag het eigen telefoonnummer vermelden voor contact. 
6. De wensvrager en wensvervuller worden met elkaar in contact gebracht door de orga-

nisatie en maken samen afspraken voor het vervullen van de wens.

Tot en met 23 december kunt u wensen insturen. Deze blijven tot 4 januari zichtbaar en 
tot dan heeft iedereen de tijd om te reageren. De organisatie hoopt dat er veel wensen 
vervuld worden, misschien al met de Kerst en anders in het nieuwe jaar. Voor de mensen 
waarvan de wensen niet vervuld worden, is er een kleinigheidje, zodat iedereen toch een 
lichtpuntje ontvangt. 

Met de persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan; deze zullen alleen bij de orga-
nisatie bekend zijn en zijn niet zichtbaar in de kerstballen. Na afloop wordt dit bestand 
vernietigd.

Help Somerense wensen uitkomen!

Feestdagen populair onder inbrekers
De feestdagen komen er weer aan. Ten op-
zichte van de rest van het jaar is er tijdens 
de feestdagen een verhoogd inbraakrisi-
co. Uit claims bij verzekeraars blijkt dat 
het risico op een inbraak tijdens feest-
dagen ruim 50 procent hoger ligt dan op 
een reguliere dag, aldus de Risicomonitor 
Woninginbraken 2020 van het Verbod van 
Verzekeraars. Het aantal inbraakclaims 
dat tijdens oud en nieuw binnenkomt ligt 
zelfs 90 procent hoger dan op een gemiddelde dag. 

Inbraakpreventie tips
Met een paar simpele maatregelen is de kans op inbraak al flink te verkleinen. Een aantal 
tips: 
• Sluit de woning bij vertrek zorgvuldig af.
• Zorg dat de woning na vertrek een bewoonde indruk maakt. Laat bijvoorbeeld wat 

glazen op tafel staan of laat een krant liggen. 
• Maak van uw raam geen etalage. Leg waardevolle spullen, zoals een smartphone of 

laptop, uit het zicht.  
• Laat verlichting op meerdere plekken in en rondom huis aan. 
• Informeer de buren wanneer u voor langere tijd niet thuis bent, zodat zij een oogje in 

het zeil kunnen houden. 

Bel 112 als u een verdachte situatie in de straat ziet. 

Meer informatie 
Meer inbraakpreventietips vindt u op https://www.eigenhuis.nl/wonen/veilig-wonen/
inbraak/inbraakpreventie-tips#/ of https://www.politiekeurmerk.nl/preventietips/. 

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.



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 3 t/m 9 december 2021 zijn de volgende aanvragen omgevings-
vergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Beliënberkdijk 24, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(6-12-2021);
 - Hollestraat ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (3-12-2021);
 - Nieuwendijk 122, afwijken van de bestemming t.b.v. het realiseren van een tijdelijke 

ijsbaan (6-12-2021);
 - Otterdijk 3, veranderen van een inrichting (9-12-2021);
 - Provincialeweg 25, oprichten van een bedrijfshal (6-12-2021);
 - Steemertseweg 24, veranderen van de gevels van een woonhuis (3-12-2021);
 - Wagenmaker ongen., oprichten van een bedrijfspand (3-12-2021);
 - Zilverdrager ongen. (Gildewijk kavel 165), oprichten van een woonhuis  

(3-12-2021);
 - Zilverdrager ongen. (Gildewijk kavel 165), oprichten van een woonhuis  

(3-12-2021).
   

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 3 t/m 9 december 2021 zijn de volgende verleende omgevings-
vergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
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 - De Horst 4, oprichten van een woonhuis (9-12-2021);
 - Dorser 5, uitbreiden van een bedrijfsgebouw (9-12-2021);
 - Heistraat 42 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (9-12-2021);
 - Kanaaldijk-noord 24, oprichten van acht tijdelijke kantoorunits (3-12-2021;
 - Lijestraat 33a, verbouwen van een woonhuis (7-12-2021);
 - Nieuwendijk 149, herbouwen van een bedrijfswoning ((3-12-2021);
 - Ploegstraat 12, verbouwen van een woonhuis (8-12-2021);
 - Speelheuvelstraat 30a, kappen van bomen, herplantplicht (7-12-2021);
 - Steemertseweg 22, oprichten van een woonhuis met bijgebouw (9-12-2021);
 - Wijtenhofstraat 29, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(7-12-2021);
 - Zilverdrager 4 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (9-12-2021).

Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes we-
ken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk 
een bezwaarschrift indienen. 
Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Someren, 
Postbus 290, 5710 AG Someren. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en voor-
zien zijn van dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te geven 
waarom u tegen het besluit bezwaar maakt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor 
moet de indiener van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indie-
nen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten  
verbonden. 
U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. 
Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

• Meldingen artikel 8.40 Wet milieubeheer

De volgende ingekomen meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit worden bekend 
gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer: 
 - Kraaiendijk 9, voor het veranderen van een inrichting. De melding is ingekomen op 

13 augustus 2021;
 - Kraaiendijk 16, voor het veranderen van een inrichting. De melding is ingekomen op 

29 juli 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 17 tot 31 december 2021.
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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. 


