
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
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Energie besparen? Maak gebruik van de RREW
Someren helpt haar inwoners graag verder 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 Regeling Reductie Energiegebruik Wo-
ningen (RREW) de aanschaf van eenvoudige energiebesparende maatregelen. 
Naast de beschikbare vouchers van € 70,- voor huurders kunnen eigenaren van 
een koopwoning een gratis energieadvies aanvragen óf een korting aanvra-
gen voor het waterzijdig inregelen van de verwarmingsinstallatie óf een korting 
voor het vervangen van de ventilatiebox. 

Schaf gratis energie-
besparende producten aan
Begin augustus is de RREW van start ge-
gaan. Vanaf dit moment waren er via de 
RREW 1.500 vouchers van € 70,- voor wo-
ningeigenaren en huurders beschikbaar 
voor de aanschaf van eenvoudige ener-
giebesparende 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 wonin-
geigenaren heeft inmiddels het plafond 
bereikt. Voor huurders zijn er nog volop 
mogelijkheden! 

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 efficiënter 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 wissel-
stroom. Het is slim om deze ventilatiebox 
te vervangen door een ventilator op ge-
lijkstroom 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-so-
meren tref je meer informatie aan over de 
genoemde energiebesparende maatregelen 
en kunt u uw voucher aanvragen. Voor het 
gratis energieadvies zijn nog 25 vouchers 
beschikbaar, voor het waterzijdig inrege-
len van de verwarmingsinstallatie en het 
vervangen van de ventilatiebox zijn geza-
menlijk nog 36 vouchers beschikbaar. De 
aanvragen worden op volgorde van binnen-
komst 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.

Aangepaste openingstijden  
rond de feestdagen
Gemeentehuis
Op vrijdag 31 december is het gemeentehuis gesloten.
Op maandag 10 januari is het gemeentehuis open vanaf 10.00 uur.
Kijk voor de actuele openingstijden op www.someren.nl

Milieustraat
Vrijdag 31 december: gesloten vanaf 15.30 uur
Zaterdag 1 januari: gesloten

Meld knelpunten en wensen in het verkeer
Someren moet op het gebied van verkeer 
in de toekomst veilig, bereikbaar en leef-
baar blijven. Daarom maken wij een mo-
biliteitsplan. In dit plan staat beschreven 
wat we bijvoorbeeld regelen voor voet-
gangers of fietsers en hoe we de gemeen-
te bereikbaar houden. Het gaat onder 
meer over hoe we om gaan met parkeren 
en wat we bijvoorbeeld doen om de mo-
biliteit in de gemeente te verduurzamen. 

Het mobiliteitsplan willen wij samen met 
inwoners, ondernemers en organisa-
ties maken. Daarom starten wij met het 
in kaart brengen van alle knelpunten en 
wensen voor verkeer in Someren. Om de 

lijst zo compleet mogelijk te maken, heb-
ben wij uw hulp nodig! De inwoners en 
ondernemers van onze gemeente weten 
namelijk het beste waar zij in de dagelijk-
se praktijk tegenaan lopen of wat er juist 
goed is geregeld.

Dorpsondersteuners 
De dorpsondersteuners zijn er voor u! Neem dus gerust contact op als u een ondersteunings-
vraag 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 

Wij nodigen u van harte uit om uw opmerkingen op de kaart te zetten.
Dit is mogelijk tot 19 januari via  

www.royalhaskoningdhv.com/knelpuntenkaart-someren

 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
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Een kleine aanpassing in je dagelijkse gewoonte kan al het verschil maken!

Wat zijn jouw goede voornemens voor 2022?
Wil je in 2022 nu echt stoppen met roken of eindelijk die paar kilo’s kwijt? Tegen het 
einde van het jaar besluiten veel mensen om af te rekenen met slechte gewoontes en 
gezonder te gaan leven. Voor veel mensen blijkt het toch lastig om deze goede voorne-
mens vol te houden.

Het werkt veel beter om kleine aanpas-
singen te doen in je dagelijkse leven. 
Hiermee maak je namelijk ook al het 
verschil.

Ga bijvoorbeeld op de fiets boodschap-
pen doen en laat de auto vaker staan. 
Maak een wandelingetje in de middag-
pauze in plaats van achter je laptop te 
lunchen. Doe een schepje suiker min-
der in je koffie of thee per dag. Speel ’s 
avonds met je gezin een gezelschaps-
spel in plaats van de hele avond naar 
een scherm te turen. En drink alleen in 
het weekend een wijntje of biertje.

Waarschijnlijk hoef je niet lang na te denken over wat jouw slechte gewoontes zijn. Pak 
ze aan en breng hier zelf verandering in! 

Doe jij ook mee?

Wilhelminaplein 1
5711 EK  Someren

Postbus 290
5710 AG  Someren

T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl

www.someren.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ruimtelijke Ontwikkeling
bij gemeente Someren

De gemeente Someren is in beweging! Wij zoeken collega’s die 
samen met ons de organisatie vormgeven en vernieuwing 
brengen. Klopt jouw hart voor Ruimtelijke Ontwikkeling en 
ben jij een kei in jouw vakgebied? Dan zoeken wij jou!

We zoeken (beleids)medewerkers met inhoudelijke kennis op 
het gebied van: stedelijke ontwikkeling, recreatie, toerisme 
en planeconomie, bestemmingsplannen en omgevings-
vergunningen. 

Interesse? 
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl. 
Functiewaardering schaal 10,  max. € 4.494,- bij 36 uur/week.

vacaturesVACATURE

Medewerker Griffie
Word jij de nieuwe steunpilaar voor onze griffier?  
Ben jij die gedreven en enthousiaste spin in het web die 
zorgt dat alles op rolletjes loopt? Dan zoeken wij jou!

We zoeken een administratieve griffiemedewerker op 
MBO niveau voor 16 uur per week. De werkuren zijn 
verdeeld over minstens 3 werkdagen; soms ook in de 
avonduren.

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl
Functiewaardering schaal 7, max. € 3.114,-- 
bij 36 uur/week.

Wittevoetjesactie
Twee weken geleden is er een be-
richt gepubliceerd over de traditi-
onele grote stijging van het aantal 
inbraken tijdens de feestdagen. In 
het kader hiervan hebben politie 
en gemeenten Someren en Asten 
op woensdagavond 22 december jl.  
een gezamenlijke preventieactie 
georganiseerd om de bewustwor-
ding omtrent het inbraakrisico te 
verhogen. 

Positieve resultaten
In totaal zijn er ongeveer 600 wo-
ningen, verdeeld over verschillende 
dorpen en wijken in Someren en 
Asten, gecontroleerd. Wanneer er 
sprake was van een risicovolle si-
tuatie, bijvoorbeeld in de vorm van 
niet afgesloten achterdeuren, poor-
ten, of garages (met dure fietsen), 
werden de bewoners direct aangesproken. In sommige gevallen hebben we hier en 
daar ook een ‘’wit voetje’’ achter gelaten. We ontvingen veel positieve reacties op 
deze actie, waarvoor dank! 

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

Ziet u een verdachte situatie in de wijk, maak dan een melding via 112!

Nieuwe, regionale site “BOOST” voor 
werkzoekenden, werkgevers en studenten 
Samen met de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond en  
Laarbeek vormen we de arbeidsmarktregio Helmond – de Peel. We werken samen aan 
talent voor ieder werk en werk voor ieder talent. We wonen in een kansrijke regio: rijk 
aan zich ontwikkelend personeel en ondernemers die zich hiervoor inzetten. Daarom 
heeft wethouder Economie en Innovatie van Helmond, Serge van de Brug, namens alle 
partners op 15 december jl. een nieuw initiatief officieel geopend: BOOST.

BOOST voor een leven lang ontwikkelen
Met een team van loopbaanadviseurs en talentverbinders, een fysieke locatie op de 
Brainport Human Campus en de website www.mijnboost.nl is BOOST een nieuwe partner 
in de arbeidsmarktregio. Als inwoner van Someren kunt u er terecht voor loopbaanbe-
geleiding, het in beeld brengen van uw talenten, hulp bij het vormgeven van uw CV, 
opleidingsmogelijkheden en beschikbare subsidies. Als werkgever kunt u er bijvoorbeeld 
terecht voor een HR-scan om te kijken naar het ontwikkelpotentieel en -perspectief van 
personeel.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de nieuwe site www.mijnboost.nl

Overzicht activiteiten 
Overzicht van evenementen, meldingen gebruik openbaar gebied, collectes en mel-
dingen 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
31 december  Oliebollenverkoop Einderplein
31 december  Oliebollenverkoop Wilhelminaplein

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.

Kerstboom gratis naar de milieustraat

Berichten over uw buurt? Meld u aan!
Wilt u op de hoogte zijn van besluiten die worden genomen in uw buurt, zoals aange-
vraagde 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.

Tot en met zaterdag 8 januari 2022 kunt u uw kerstboom zonder pot en zonder versiering 
gratis inleveren bij de milieustraat. De milieustraat is hiervoor geopend op maandag tot 
en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
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Basisregistratie Persoonsgegevens;  
Verstrekkingsbeperking 
(geheimhouding) 
In de basisregistratie personen (BRP: de officiële naam voor de Ne-
derlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgeno-
men van iedereen die binnen de gemeente woont. Het gaat hierbij niet 
alleen om adresgegevens maar ook om gegevens over een eventueel 
huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden 
veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bij-
zondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor 
zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke 
informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt het verstrekken van 
gegevens aan deze instanties niet voorkomen omdat dat wettelijk is bepaald.

In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikba-
re gegevens in de basisregistratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrek-
kingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken.
Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een 
curator die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting inter-
kerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in 
Nederland zorgdraagt voor het bijhouden van de ledenadministratie van die 
kerken) en aan een aantal zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instel-
lingen of particulieren).

Verstrekkingsbeperking aanvragen
Beperking van de verstrekking van uw persoonsgegevens kunt u als volgt 
regelen:
• Online via www.someren.nl -> Inwoners ->beperking 

gegevensverstrekking.  U hebt hiervoor DigiD nodig.
• Persoonlijk (op afspraak) in het gemeentehuis. U moet hiervoor een 

afspraak maken (dit kan online of via (0493) 494 888). Vergeet niet uw 
geldig identiteitsbewijs mee te brengen.

Het college voldoet zo snel mogelijk aan uw verzoek en stuurt u een schrifte-
lijke bevestiging. De verstrekkingsbeperking geldt totdat u het zelf intrekt. Dit 
betekent overigens niet dat nooit meer gegevens kunnen worden verstrekt. 
Indien de gemeente op een verzoek van een derde toch gegevens wil verstrek-
ken, dient een in de wet omschreven procedure te worden gevolgd.

Juistheid van uw gegevens
Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisadministratie juist en ac-
tueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de gemeente. Over uw 
rechten en plichten in het kader van de basisadministratie leest u meer op de 
website: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/basisregistra-
tie-personen-brp.

Mijnoverheid.nl
Wilt u weten hoe u bij de overheid geregistreerd staat, dan kunt u dit zelf con-
troleren op Mijn.overheid.nl (inloggen met DigiD).

Neem voor meer informatie contact op met ons Klant Contact Centrum via tel. 
(0493) 494 888.

• Beleidsregels Leerlingenvervoer Gemeente Someren 2022
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 oktober 2021 de Beleidsregels 
Leerlingenvervoer Gemeente Someren 2022 hebben vastgesteld.

In deze beleidsregels zijn nadere regels opgenomen voor de uitvoering van de Verorde-
ning Bekostiging Leerlingenvervoer Gemeente Someren 2022. 

De Beleidsregels Leerlingenvervoer Gemeente Someren 2022 treedt in werking 1 januari 
2022.

De Beleidsregels Leerlingenvervoer Gemeente Someren 2022 ligt ook, tot zes weken na 
deze mededeling, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, ter inzage bij het Klant Contact 
Centrum van de gemeente. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden 
inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

• Vaststellen belastingverordeningen en legesverordening 2022
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 22 december 2021 
de volgende verordeningen heeft vastgesteld: 
 - “Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022” 
 - “Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelastingen 2022” 
 - “Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022” 
 - “Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitrecht 2022” 
 - “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten 2022”
 - “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022”

In deze verordeningen zijn de tarieven voor de betreffende belastingen en leges 2022 
vastgesteld. De verordeningen treden in werking op de eerste dag na elektronische be-
kendmaking. Zie hiervoor www.offiëcielebekendmakingen.nl. 
De verordeningen liggen, tot zes weken na deze bekendmaking, op werkdagen van 9.00 
tot 12.00 uur, ook ter inzage bij het Klant Contact Centrum van de gemeente. 

Onroerende-zaak belasting (OZB) 
De tarieven die voor de OZB zijn vastgesteld zijn voorlopige tarieven, in de vergadering 
van 27 januari 2022 worden de definitieve tarieven door de gemeenteraad vastgesteld.

Toeristenbelasting
Voor 2022 is geen nieuwe verordening toeristenbelasting vastgesteld. Dit betekent dat de 
Verordening toeristenbelasting 2021 ook in 2022 van kracht blijft. Het tarief voor recre-
atieve overnachtingen bedraagt €1,30 per persoon, per overnachting. Voor de categorie 
niet-recreatieve overnachtingen bedraagt het tarief €2,00 per persoon per overnachting.

Legesverordening
Nieuw in 2022 is dat er geen verhoging van de leges voor wijziging van het bestem-
mingsplan wordt geheven als deze wijziging voortvloeit uit de actualisatie van het be-
stemmingsplan buitengebied. In dergelijke gevallen gaat het om strijdigheden waarvoor 
kleine aanpassingen van het bestemmingsplan nodig zijn. De leges voor kleinschalige 
aanpassingen bedragen in 2022 €948,35.

• Verzoek wijziging registratie aanduiding LSH
Op 21 december 2021 heeft het centraal stembureau van de gemeente Someren inge-
stemd met verzoek tot wijziging van de partijnaam van Lijst Someren-Heide, deze te 
wijzigen in LSH. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de 
gemeente, tel. (0493) 494 888.


