
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

Lieve mensen,

“Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen”

Dit zijn de 1e woorden van het lied Geef 
licht van Stef Bos. Een lied dat hij, ge-
inspireerd door zijn dagelijks leven in 
Zuid-Afrika, speciaal voor de kerst in 2018 
schreef. Hij geeft krachtige woorden aan 
het onrecht wat de wereld in zich heeft. 
We kunnen niet ontkennen dat er veel 
misstanden zijn. En daar kan nooit genoeg 
aandacht aan worden geschonken. 
Maar zijn hoopvolle boodschap is toch 
vooral om het cynisme te laten varen en 
van betekenis te zijn voor elkaar. Hij heeft 
in Zuid-Afrika ervaren dat juist de mensen 
die in het duister zitten, je laten zien waar 
je het licht kunt vinden. En dat verhaal 
vertelt hij met zijn lied Geef licht. 
Mensen kunnen elkaar altijd licht en lief-
de geven, het maakt niet uit wie je bent, 
waar je je bevindt of wat je doet. 

Gebrek aan licht maakt mensen vaak 
somber. Licht beïnvloedt onze stemming, 

ons brein en onze zintuigen. We hebben 
licht nodig om te leven en om ons goed 
te voelen, om positief te blijven en door 
te gaan.  

Hoe mooi is het dan ook dat we daar iets 
op gevonden hebben. Als in december de 
dagen korter worden, gaan we massaal op 
zoek naar licht. En dat vinden we in vele 
vormen en variaties. We versieren huizen, 
kantoren, tuinen, straten en pleinen met 
guirlandes van licht. Al dat licht nodigt uit 
tot een extra blokje om in de avonduren. 
We hebben dit jaar meer behoefte dan 
ooit om het gezellig en sfeervol te maken. 
Want ook deze kerst is weer anders dan 
waar we met z’n allen op hadden gehoopt. 
Allemaal samen zijn is ook nu helaas niet 
mogelijk. Gelukkig hebben we de afgelo-
pen twee jaar allerlei wegen en manieren 
gevonden om er toch voor elkaar te kun-
nen zijn. 

Licht zit in hele kleine dingen; in een 
kaartje dat je stuurt naar die vriend uit 
een ver verleden, of dat je in de bus stopt 
bij een buurtgenoot die vaak alleen is, of 
de buurman waar je altijd op kunt reke-
nen. Licht zit in die zelfgebakken cake die 
je samen met de boodschappen op de 
stoep zet bij diegene die in quarantaine 
zit. Licht zit in die extra portie runderstoof 
die je maakt voor je tante omdat je oom in 
het ziekenhuis ligt. Licht zit in het steunen 
van inwoners en ondernemers die extra 
zwaar getroffen zijn door het virus, Licht 
zit in alle mooie wensen die we op het 
Wilhelminaplein hebben samengebracht. 
We weten heel goed hoe we elkaar kun-
nen raken. Hoe we het leven voor mensen 
die het zwaar hebben wat lichter kunnen 
maken. Ik heb er de afgelopen twee jaar 
ontelbaar veel voorbeelden van gezien en 
gehoord, daar ben ik u oprecht dankbaar 
voor.

We zorgen voor elkaar, we verrassen el-
kaar, we bellen, we appen, we praten el-
kaar moed in en we proberen niemand uit 
het oog te verliezen. Ik hoop dat we dat 
vol kunnen houden zolang het nodig is. 
Want de betekenis van contact en steun, 
van aandacht en begrip, blijft van on-
schatbare waarde. Het zijn lichtpuntjes in 
deze voor velen zo donkere tijd.

Ook Stef Bos zorgde zeker voor lichtpunt-
jes dit jaar. Ik vermoed dat velen, net 
als ik, genoten hebben van zijn bijdrage 
aan het TV-programma Beste Zangers. 
Indrukwekkend, hoopgevend en inspire-
rend. 

Een ander lichtpuntje, eigenlijk meer 
een lichtend voorbeeld zag en hoorde ik 
aan het begin van dit jaar bij de inau-
guratie van president Biden in Amerika. 
Het prachtige en treffende gedicht dat 
de 22-jarige Amanda Gorman schreef en 

voordroeg werd over de hele wereld online 
massaal gedeeld. Met een indrukwekken-
de uitspraak raakte ze miljoenen mensen, 
jong en oud, recht in het hart: 
“There is always light, if only we are brave 
enough to see it; if only we are brave en-
ough to be it.” 
Wat in het Nederland’s wil zeggen:
“Het licht blijft altijd schijnen, als je maar 
de moed hebt het te zien; als je maar de 
moed hebt het te zijn.” 

Maar zeker ook in ons eigen vertrouwde 
Someren, Someren-Eind, Lierop en Some-
ren-Heide, zijn jongeren van grote bete-
kenis voor elkaar en hun omgeving. Dat 
realiseren we ons in deze coronatijd nog 
meer dan voorheen. Ik gun alle jongeren 
oprecht dat ze zo snel mogelijk weer ge-
wóón kunnen leven en weer onbegrensd 
kunnen genieten van alles wat jong zijn zo 
extra leuk maakt. 

Ik hoop van harte dat u met waardering 
voor elkaar en met aandacht voor ieder-
een die het extra nodig heeft, het kerst-
feest van 2021 viert. Dagen van licht, 
vrede, nieuw leven, hoop, lekker eten & 
drinken en geschenken. 

En tot slot wens ik u allen toe dat u de 
kerst als een geschenk mag ervaren. Dat 
er vele lichtpuntjes mogen zijn, voor u 
persoonlijk en voor een betere toekomst 
van de wereld. 

Met een hartverwarmende groet,

Dilia Blok
burgemeester

Kerstboodschap burgemeester Dilia Blok
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501 mantelzorgcomplimenten 
uitgereikt  
Om onze waardering voor de mantelzor-
gers in Someren te laten blijken, reiken 
we elk jaar het mantelzorgcompliment uit. 
Mensen die langdurig en onbetaald zorgen 
voor iemand die in de gemeente Some-
ren woont, kunnen dit vóór 1 december 
bij ons aanvragen. Het compliment is een 
bedrag van € 100,- dat de ontvanger naar 
eigen inzicht kan besteden. 

501 complimenten
Zo vlak voor de feestdagen hebben maar 
liefst 501 mantelzorgers een mantelzorg-
compliment ontvangen. Sommigen ge-
bruiken het ontvangen bedrag voor een 
uitje met hun zorgvrager. Anderen kopen 
er hun reiskosten van of trakteren zichzelf 
regelmatig op een bosje bloemen. Hoe 

dan ook, het compliment is dik verdiend!
Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat 
de inzet van mantelzorgers onbetaalbaar 
is! En dat er nog meer mensen zijn die 
zich actief inzetten voor hun medemens.
Daarom nogmaals hartelijk bedankt voor 
alles wat iedereen doet voor een naaste. 

Mantelzorgcompliment in 
2022
Heb je het mantelzorgcompliment dit jaar 
gemist? In het voorjaar van 2022 komt er 
een nieuwe regeling voor 2022. Dus zorgt 
u (ook) in 2022 langdurig en onbetaald 
voor iemand die in Someren woont en 
zorg nodig heeft? Houd dan de berichtge-
ving in dit blad en op onze website in de 
gaten. 

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



Gemeentenieuws

 

FACEBOOK www.facebook.com/GemeenteSomeren 
TWITTER-SQUARE https://twitter.com/gemsomeren • instagram 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!
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Ondersteuning bij controle  
toegangsbewijs
De gemeente biedt ondersteuning aan ondernemers die afgelopen periode het corona-
toegangsbewijs (CTB) hebben gecontroleerd. Dit geldt voor horecagelegenheden, sport-
scholen, sportverenigingen, kantines en culturele instellingen in de gemeente Someren.

Waaruit bestaat de ondersteuning?
De gemeente Someren heeft besloten om ondernemers te ondersteunen in de gemaakte 
kosten. Per ondernemer kan 750 euro gedeclareerd worden totdat het ontvangen budget 
op is. Denk hierbij aan extra inhuur voor het controleren van de toegangsbewijzen, maar 
ook aan kosten voor afrastering bij sportkantines, extra inzet vrijwilligers of aanschaf van 
een telefoon om QR-codes mee te controleren. U kunt de kosten vanaf half september 
declareren.

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier voor deze financiële ondersteuning staat tot 14 januari 2022 op 
www.someren.nl/coronavirus.
Vragen? Neem contact op met het KCC (0493) 49 48 88.

Wat is de maximumsnelheid?

Afgelopen jaren zijn er op de wegen in het buitengebied van de gemeente So-
meren de nodige aanpassingen van de maximumsnelheid geweest. Vaak is 
daarbij de maximumsnelheid van 80 km/uur naar 60 km/uur gegaan, waarbij 
60 km/uur zones zijn ingesteld.

60 km/uur zone
In een groot deel buiten de bebouwde kommen van de gemeente Someren geldt een 
maximumsnelheid van 60 km/uur. Deze zijn aangegeven door zoneborden 60 km/uur. 
Deze borden staan aan de rand van deze zones en gelden voor het gehele gebied totdat 
de zone weer wordt uitgereden. Het einde van deze zones is aangegeven met verkeers-
borden. Dit kan ook het blauwe kombord zijn, dat tevens een overgang naar een lagere 
maximumsnelheid betekent. Een van de laatste wegen opgenomen in een 60 km/uur 
zone is de Kerkendijk tussen Someren-Heide en de gemeentegrens met de gemeente 
Cranendonck. Alle omliggende wegen buiten de bebouwde kom zijn hier opgenomen in 
deze 60 km/uur zone.

Hoe hard mag ik?
Iedereen heeft wel eens een moment van onoplettendheid, waarbij een 60km/uur (zone)
bord wordt gemist. Hoe wordt dan alsnog duidelijk wat de maximumsnelheid is? Op 
doorgaande wegen buiten de bebouwde kom, zoals bijvoorbeeld Kerkendijk, Nieuwen-
dijk, Burgmeester Roelslaan, Loovebaan en Lieropsedijk is ook de markering aangepast.

Markering
Je kunt ook aan de strepen op de weg zien welke maximumsnelheid er geldt. Dit is voor 
heel Nederland hetzelfde. Bij geen middenstreep en onderbroken zijstrepen is de maxi-
mumsnelheid 60 km/uur. Dit is altijd ter ondersteuning van verkeersborden. De marke-
ring kan worden gezien als een geheugensteuntje. De maximumsnelheid aangegeven op 
de borden is altijd leidend.

Afvalapp en afvalkalender
Afvalapp 
Wilt u graag een melding ontvangen wanneer u uw afval kunt aanbieden? Download dan 
de app ‘Afvalkalender Blink’. Via uw persoonlijke afvalkalender ontvangt u een melding 
als u uw afval buiten kunt zetten. Dit geldt voor restafval, gft, plastic, blikjes en dranken-
kartons, oud-papier en textiel. Daarbij geeft de app informatie over het scheiden van af-
val en actuele informatie over gewijzigde ophaaldagen, bijvoorbeeld rond de feestdagen. 
Zo hoeft u geen ledigingsdag meer te missen! 
Wilt u de Milieustraat bezoeken? In de app vindt u ook informatie over de actuele ope-
ningstijden en de poorttarieven.

U kunt de app downloaden voor Android (via Google Play) en Apple (via de App Store). 
De gemeente ontvangt alleen maar positieve berichten van de gebruikers van deze app. 

Afvalkalender
Bent u niet in het bezit van een smartphone? U kunt op uw computer/tablet via www.
mijnblink.nl uw persoonlijke afvalkalender op postcode bekijken en printen. U ziet dan 
voor alle afvalsoorten wanneer deze bij u aan huis worden ingezameld. 
Beschikt u niet over een computer/tablet dan heeft u nog de mogelijkheid om een afval-
kalender op te halen bij het gemeentehuis, supermarkten (Jan Linders, Jumbo, Albert 
Heijn en de Spar in Someren-Eind en Lierop) en de SHop in Someren-Heide.

Door de afvalkalender te digitaliseren wordt er bespaard op papier, inkt en brandstoffen. 
Dit past in ons beleid als duurzame gemeente. De afvalkalender is daarom in een be-
perkte oplage gedrukt.

Bespaarcoach worden in  Someren? 
Lijkt het u leuk om andere bewoners te helpen door voorlichting te geven over het be-
sparen van energie en dus ook geld? Heeft u uw (huur)woning al extra verduurzaamd 
met maatregelen zoals radiatorfolie, 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.energiehuisslimwonen.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 bewoners van 8 
gemeenten in de regio. Bekijk ook de lokale acties via het websitemenu  ‘Jouw gemeente’.

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 wijkagenten Jeroen van Aarle en Yvo den Hartog. 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.

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 spreekka-
mer B. Een afspraak maken is niet nodig. De afkoppelcoach Falco Thijssen zit voor u 
klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Let op!
Tijdens de kerstvakantie is de afkoppelcoach niet aanwezig op donderdag 30 december.

Brand in huis 
Kerst komt eraan, met vaak extra veel lampjes, lichtjes en kaarsjes en mogelijk een 
openhaard die de kamer verwarmt. De kans op brand is dan net wat groter. 
Is er brand in uw huis, dan komt de brandweer natuurlijk zo snel mogelijk naar u toe. U 
heeft echter maar 3 minuten om te vluchten nadat de rookmelder is afgegaan. 

Wat te doen bij brand
• Blijf kalm
• Waarschuw huisgenoten
• Verlaat via de kortste weg de woning
• Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u
• Blijf bij rookontwikkeling dichtbij de vloer
• Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of iedereen buiten is
• Bel 112 en vertel uw naam en volledige adres
• Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden

Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl



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 10 t/m 16 december 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - De Horst ongen. (nabij 4), plaatsen van een tijdelijke woonunit (15-12-2021);
 - De Stappert 27, verbouwen van een woonhuis (13-12-2021);
 - Sluisstraat 30, afwijken van de bestemming ten behoeve van het wijzigen van een 

kinderdagverblijf (10-12-2021);

Gemeentenieuws
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Sterk door Werk: een steun in de rug 
voor psychisch kwetsbare mensen 
Het vinden en houden van werk kan lastig zijn voor psychisch kwetsbare men-
sen. Naar schatting hoort 1 op de 12 mensen in de regio Helmond-De Peel tot 
deze groep. Om hun werkkansen te verbeteren, werken we samen met andere 
gemeenten uit de regio, het UWV, de GGZ Oost-Brabant en Senzer onder het 
convenant ‘Sterk door Werk’. Ook wethouder Theo Maas ondertekende dit con-
venant namens de gemeente Someren.

40% van de mensen in de 
bijstand zijn psychisch 
kwetsbaar
Mensen met een psychische kwetsbaar-
heid zijn drie tot vier keer vaker werkloos 
dan mensen die hier geen last van hebben. 
Terwijl werken het herstel kan bevorderen. 
Het zorgt voor structuur, voldoening en een 
grotere sociaal-maatschappelijke deelna-
me. Maar het is niet vanzelfsprekend om een baan te houden of gemakkelijk weer werk 
vinden. Ook ervaren werkgevers nu een drempel om psychisch kwetsbare mensen in 
dienst te nemen. Genoeg reden om gezamenlijk stappen te zetten.

Jaarlijks 100 mensen aan het werk
In het convenant ‘Sterk door Werk’ spraken we af om uiterlijk in 2023 jaarlijks gezamen-
lijk minimaal 100 mensen in de regio met psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk 
te begeleiden. Aan de ene kant doen we dit door de samenwerking en kennisuitwisseling 
tussen de professionals in de praktijk te verbeteren. En aan de andere kant ondersteu-
nen en stimuleren we werkgevers actief bij “inclusief werkgeverschap”: het bieden van 
werkkansen aan psychisch kwetsbare mensen. 

Meer informatie op www.senzer.nl/nieuws

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.

 - Zilverdrager ongen. (Gildewijk kavel 177), oprichten van een woonhuis (10-12-
2021).

   

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 10 t/m 16 december 2021 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Broekstraat 11, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een bedrijfspand met 

kantoor (14-12-2021);
 - Kanaaldijk-noord 9b, herbouwen van een bedrijfsruimte (16-12-2021);
 - Smulderslaan 51, afwijken van de bestemming t.b.v. gebruik bedrijfswoning (14-

12-2021);
 - Tamboer 9, oprichten van een woonhuis (13-12-2021).

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 ver-
bonden. 
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.

• Ontwerp 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 
bestuursrecht bekend dat met ingang van 24 december 2021 gedurende zes weken ter 
inzage ligt de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor:
 - Slievenstraat 64, inzake het oprichten van een ligboxenstal en wijzigen/uitbreiden 

van een inrichting.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit project 
door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
 - Bouw
 - Milieu (vergunning)

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.

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zijn/haar 
zienswijze(n) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG 
Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te 
worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen met het KCC, via tel. (0493) 494 888.

De gemeente maakt u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke 
beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.


