
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 donderdag: 9.00-17.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.30 uur
Maandagavond van 17.00-20.00 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

Tekort aan huishoudelijke hulp
Mogelijk heeft u in de krant gelezen dat Nederland op dit moment een personeelstekort in de zorg heeft. In onze regio zijn 
er sinds de zomer van 2021 vooral problemen bij de Wmo maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. 

Zoeken naar oplossingen
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
Peelgemeenten, het samenwerkingsver-
band van de gemeenten Someren, Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek is ver-
antwoordelijk voor de inkoop van huishou-
delijke ondersteuning. De GR stelt alles in 
het werk om een schoon en leefbaar huis 
voor haar cliënten te blijven realiseren. 

Maar omdat het personeelstekort in de 
zorg landelijk speelt, is dit probleem helaas 
niet op korte termijn opgelost.

Merkt u hier iets van?
Door te weinig personeel of door het niet 
(volledig) kunnen vervangen van ziek per-
soneel wordt er soms minder huishoudelij-
ke ondersteuning geleverd dan u gewend 

bent. Wij vragen u om begrip. Verslechtert 
uw thuissituatie, neem dan eerst contact 
op met uw aanbieder.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met uw Wmo 
consulent van team ZO Someren, zie ook 
www.zosomeren.nl.

Gratis compost afhalen bij de Milieustraat

Compost is perfect voor gebruik in de tuin. Deze natuurlijke bodemverbeteraar 
voedt de bodem en stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieu-
vriendelijke wijze. Ook verbetert compost de structuur van de bodem en zorgt het 
voor een goede waterhuishouding. Zo ontstaat een natuurlijke balans in de bodem. 
Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.

Inwoners van de gemeenten Someren en Asten kunnen in maart en april tijdens de 
openingstijden van de milieustraat, op vertoon van hun milieupas, gratis compost 
ophalen. De compost is niet verpakt in zakken. U dient de compost zelf in meege-
brachte zakken of op uw aanhanger te scheppen.

Adres milieustraat: Holberg 2 te Someren

Dorpsondersteuners 
De dorpsondersteuners zijn er voor u! Neem dus gerust contact op als u een on-
dersteuningsvraag 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
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Someren solidair met Oekraïne 
Het gemeentebestuur is diep geraakt door het verschrikkelijke drama waar de inwoners van Oekraïne door getroffen wor-
den. Grote zorgen en onzekerheid, leed en verdriet, verlies en gemis, strijden en vluchten, ontwrichte gezinnen. Hartver-
scheurend, onwerkelijk en onrechtvaardig dat dit in ons Europa plaatsvindt. 

Veel inwoners uit Oekraïne ontvluchten 
momenteel hun land op zoek naar een 
veilig heenkomen. In Someren verkennen 
we alle mogelijkheden om deze mensen 
hulp te bieden. Daarnaast zijn er ook 
enkele mooie initiatieven van inwoners 
bij ons aangedragen. We staan met deze 
initiatiefnemers in contact en helpen hen 
graag waar mogelijk verder op weg. 

Op verschillende manieren zullen we 
met acties ons medeleven tonen en de 
inwoners van Oekraïne steunen. Inmiddels 
heeft de gemeenteraad kenbaar gemaakt 

om een euro per inwoner beschikbaar te 
stellen voor Giro 555 als blijk van steun. 
Ook wordt binnenkort in elk kerkdorp de 
Oekraïense vlag gehesen en worden de 

komborden in de kleuren blauw en geel 
aangepast.

Wil je weten wat jij kunt doen of bij welke 
organisaties je terecht kunt om te helpen, 
kijk dan op www.vluchtelingenwerk.nl. 

Wij wensen iedereen die door deze oorlog 
getroffen wordt veel sterkte toe. Laten we 
hopen dat de vrede snel terugkeert. 

Burgemeester Dilia Blok
Namens college van burgemeester en 
wethouders en gemeenteraad.

Interesse in werken in de huishoudelijke ondersteuning?

Wilt u graag werken in de zorg? Informeer dan eens bij de aanbieders van huishoude-
lijke ondersteuning. U vindt ze op de sociale kaart (onder Zorg) op www.zosomeren.nl. 
Vaak gaat het om parttime banen in de buurt.

Invoeringsdatum Omgevingswet: 
1 januari 2023

De nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge heeft 
aangegeven dat er meer tijd nodig is voor een zorgvuldige invoering van de Omgevings-
wet. Inmiddels is bekend dat de geplande invoeringsdatum van 1 juli 2022 daarom wordt 
verschoven naar 1 januari 2023.

Gevolgen bestemmingsplannen
De Omgevingswet zegt dat bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de wet 
als ontwerp ter inzage worden gelegd, nog volgens het oude recht worden afgehandeld. 
De gemeente heeft, gemiddeld genomen, vanaf het moment van indienen van een be-
stemmingsplan tot het moment dat het ontwerp ter inzage gaat een half jaar de tijd 
nodig. Dat betekent dat de gemeente enige tijd vóór inwerkingtreding van de Omge-
vingswet stopt met het in behandeling nemen van bestemmingsplannen. Doordat de wet 
is uitgesteld wordt deze datum uitgesteld naar 1 juli 2022. 

Voor omgevingsvergunningen geldt dat deze tot de dag voordat de wet in werking treedt 
kunnen worden aangevraagd. Aanvragen die vóór inwerkingtreding van de Omgevings-
wet worden ingediend, worden volgens het oude recht afgerond. Voor aanvragen die na 
invoeringsdatum worden ingediend, geldt straks de nieuwe Omgevingswet. 

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op
www.someren.nl/inwoners/omgevingswet.

www.someren.nl
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Help mee om zwerfafval op te ruimen
 

De Stichting Nederland Schoon organiseert ook dit jaar weer de Landelijke Op-
schoondag. Deze vindt plaats op zaterdag 19 maart a.s.

Zwerfafval staat hoog in de top van ergernissen van de Nederlandse bevolking. Het ontsiert 
onze woon- en leefomgeving en vervuilt de bodem en het grondwater. Ook de gemeente 
Someren ervaart zwerfafval als een probleem.

Meehelpen
Wilt u tijdens de Landelijke Opschoondag of op een ander tijdstip meehelpen om Someren 
schoon te maken?
Vraag uw buren, sportgenoot, vriend/vriendin om samen zwerfafval op te ruimen. Of ga 
gezellig met uw buurt, wijk of vereniging aan de slag. Lekker actief buiten bezig zijn om uw 
eigen gemeente nog mooier te maken. U houdt er een goed en schoon gevoel aan over! 

Aanmelden
Doet u met ons mee?
Wij zorgen voor grijpers, handschoenen, hesjes en vuilniszakken. 

U kunt zich aanmelden via het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 494 888 of e-mail 
gemeente@someren.nl
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Bezwaarschriftencommissie

Hoorzitting 10 maart 2022
De hoorzitting van 10 maart 2022 gaat niet door. 
De behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemees-
ter en wethouders van Someren om het verzoek om handhavend op te treden tegen  
activiteiten op het perceel Beliënberkdijk 42 in Someren af te wijzen, is verplaatst naar 
7 april 2022.

Hoorzitting 24 maart 2022
Op donderdag 24 maart 2022 is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschriften-
commissie. 
De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Someren, Wilhelminaplein 1 en be-
gint om 19.30 uur.

19.30 uur  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wet-
houders van Someren om een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
project afwijken van de bestemming voor de huisvesting van acht arbeids-
migranten op de locatie Lijestraat 19 in Lierop.

Meer informatie?
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de 
bezwaarschriftencommissie, Gerdy Meulensteen, telefoonnummer (0493) 671 212 of 
g.meulensteen@asten.nl.

Speciaal voor mensen met een beperking of aandoening
Stuur je sportdroom in!
Mensen met een beperking of aandoening verdienen net als ieder ander de kans om te 
sporten en bewegen. Helaas is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Regelmatig hebben 
mensen wel een sportdroom, maar vinden ze het lastig om die te realiseren. Met het pro-
ject ‘Sportdromen’ wil Uniek Sporten De Peel dit doorbreken. Want vaak is er veel meer 
mogelijk dan mensen denken.

Maak kans op 1 van de 6 sportdromen
Met steun van het BrabantSport Fonds wil Uniek Sporten De Peel zes Brabanders met 
een beperking of aandoening in onze regio heel blij maken door hun sportdroom te ver-
wezenlijken. Hiermee willen ze laten zien dat iederéén kan bewegen, bijvoorbeeld door 
te fietsen of hard te lopen onder begeleiding, door rolstoeltennis of G-voetbal. En er zijn 
nog veel meer mogelijkheden. Daarom roept Uniek Sporten deze mensen op om hun 
sportdroom kenbaar te maken.

Stuur je sportdroom in
Ben of ken jij iemand met een beperking of aandoening die graag wil sporten of bewegen, 
maar drempels ervaart om dit ook echt te doen? Bijvoorbeeld sociale of financiële drem-
pels? Stuur dan een sportdroom in door het formulier in te vullen op 
www.unieksportenbrabant.nl/sportdromen. Dit kan tot en met zondag 20 maart. 
Uit alle inzendingen kiest een jury 6 winnaars.

Gratis advies van de 
buurtsportcoach Someren
Naast deze actie is buurtsport-
coach Roy Olislagers er ook altijd 
voor mensen uit Someren met 
een beperking of aandoening. Je 
kunt bij hem terecht voor gra-
tis ondersteuning bij het vinden 
van een passende sport of be-
weegvorm. Kijk hiervoor eens op 
www.leefsomeren.nl

Deze week in ’t Contact een 
special over de gemeenteraadsverkiezingen,

zie hiervoor pagina 7 tot en met 11

Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren

Postbus 290
5710 AG Someren

T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl

www.someren.nl

Beleidsadviseur 
Klimaatadaptatie, 

Natura 2000, 
Bos en Landschap

Maak jij het verschil op het gebied van klimaat, Groen, Natuur, 
Bos en Landschap binnen de gemeente Someren? Ben jij 
gedreven, wendbaar en heb jij gevoel voor politieke 
verhoudingen binnen een gemeente? Dan is de gemeente 
Someren op zoek naar jou!

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl.
Functiewaardering schaal 10, max. € 4.562,- bij 36 uur/week.

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

Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren

Postbus 290
5710 AG Someren

T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl

www.someren.nl

Privacy officer en Jurist 
(combinatiefunctie)

Maak jij het verschil tussen ons privacybeleid en juridische 
advisering binnen de gemeente Someren? Vind je het leuk om 
te werken in een breed en afwisselend takenpakket?
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl.
Functiewaardering schaal 10, max. € 4.562,- bij 36 uur/week.

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

Met AutoMaatje naar stemlocatie
 
Op 14, 15 en 16 maart kunt u uw stem uit-
brengen tijdens voor de gemeenteraadsver-
kiezing. Bent u minder mobiel en kunt u niet 
zelf naar de stemlocatie komen? AutoMaatje 
Asten-Someren kan een oplossing bieden. Bel 
voor het aanvragen van een rit of meer infor-
matie: 0493 44 12 66. Bereikbaar op werkda-
gen van 9.00 tot 12.00 uur.
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Omgevingsvergunningen

Informatiebijeenkomsten voor nieuwe  
vrijwillige maatjes
 
Onis is op zoek naar vrijwillige maatjes. Wil jij iets extra’s doen voor je mede-
mens? Iemand een lichtpuntje bezorgen? Kom dan voor meer informatie naar 
een van de twee bijeenkomsten in maart. 

“Tonja vroeg of ze me een knuffel mocht ge-
ven. Ik geniet van haar verhalen en kijk er 
elke keer naar uit”. “Het is echt een verrijking 
van mijn leven”. Zomaar twee reacties van 
vrijwilligers van het Maatjesproject van Onis.
 
Als vrijwillig maatje brengt u mensen een lichtpuntje in de week en u krijgt er zeker ook 
iets voor terug; voldoening, waardering, dankbaarheid, het gevoel ertoe te doen omdat u 
nodig bent voor een ander.
Uw inzet als maatje kan o.a. zijn:
 - Verlichten van eenzaamheid; een praatje maken, spelletje, samen erop uit
 - Praktische ondersteuning; hulp bij boodschappen of administratie   
 - Stukje wandelen of fietsen met iemand
 - Een mantelzorger even ‘vrijaf’ geven

U gaat als vrijwilliger pas aan de slag bij iemand, als u het gevoel heeft dat het klikt met 
de vrager en de vraag. We hebben op dit moment 85 vrijwilligers die dit fantastische werk 
doen. Heeft u inlevingsvermogen, een luisterend oor of gaat u graag met iemand erop uit? 
U zou een van de mensen waarvoor we nog op zoek zijn naar een passend maatje heel 
gelukkig maken. 

Informatiebijeenkomsten
Donderdag 17 maart van 11.00-12.00 uur bij Onis, Emmastraat 9 in Asten
Maandag 21 maart van 14.00-15.00 uur bij Onis, Laan ten Roode 71a in Someren  

Meer informatie
Lies van den Boomen, (0493) 44 12 65 of l.vdboomen@oniswelzijn.nl
Silvia Bouwmans, (0493) 44 12 54 of s.bouwmans@oniswelzijn.nl

Start werkzaamheden herinrichting beekdal 
Aa en Kleine Aa 
 
Waterschap Aa en Maas start eind maart met de werkzaamheden voor de herinrichting van 
het beekdal Aa en Kleine Aa in Asten en Someren. Over een traject van ruim 8 kilometer 
voert het waterschap maatregelen uit voor een klimaatbestendiger en natuurvriendelijker 
beekdal. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2022. Voor belangstellenden is 
op woensdag 23 maart een inloopsessie. Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.aaenmaas.nl/beekdalzuid of www.onweerstaanbaarsomeren.nl

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
15 maart 2022:   Brandweer oefening

• Collectes
13 t/m 19 maart:  Amnesty International

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. 

Themabijeenkomsten EnergieHuis Slim Wonen
 
Het EnergieHuis Slim Wonen organiseert in 
maart en april de volgende themabijeen-
komsten:

• Maandag 21 maart 19.30 uur: Slimme iso-
latie en 20-30% besparen (Torenstaat 3 Helmond)

• Maandag 4 april 19.30 uur: Zonnepanelen iets voor u? (Torenstaat 3 Helmond)
• Maandag 18 april 19.30 uur: Workshop eigen woning QuickScan (via zoom op eigen Pc/

laptop)

Kijk op www.energiehuisslimwonen.nl voor meer informatie en meld je aan. Ook kun je via 
deze website bijvoorbeeld een afspraak maken met een energiecoach of kijken welke sub-
sidies er zijn om je huis te verduurzamen.

EnergieHuis Slim Wonen is een Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om bewo-
ners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis voorlichting. Energie-
Huis Slim Wonen is een samenwerking van 8 gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, 
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. 

www.someren.nl
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De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op 
afspraak ter inzage 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. 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 24 februari t/m 3 maart 2022 zijn de volgende aanvragen omgevings-
vergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):

 - Amarant ongen., oprichten van een woonhuis (3-3-2022);
 - De Horst ongen. (nabij 11), plaatsen van een tijdelijke woonunit (3-3-2022);
 - Heikantstraat ongen. oprichten van een woonhuis (25-2-2022);
 - Heikantsraat ongen. oprichten van een woonhuis (25-2-2022);
 - Kerkendijk 143, oprichten van een vleeskalverenstal, uitbreiden van een inrichting 

(revisie milieu);
 - Nieuwendijk 80, verbouwen van een woonhuis (1-3-2022);
 - Rulakker 3, oprichten van een carport (28-2-2022);
 - Smulderslaan 40, plaatsen van zonnepanelen in veldopstelling (2-3-2022);
 - Wilhelminaplein 32, oprichten van een serre (1-3-2022);
 - Zandstraat ongen. (nabij 99), afwijken van de bestemming t.b.v. een schuilhut 

(24-2-2022).

Tegen de nu ingediende aanvraag kan geen formeel bezwaar/beroep of voorlopige voor-
ziening (vovo) worden ingesteld. U kunt pas formeel (zienswijze/bezwaar/beroep/vovo) 
reageren op het plan wanneer een ontwerpbesluit of definitief besluit op de aanvraag is 
genomen. Een besluit op de aanvraag wordt, gelijk aan deze berichtgeving, gepubliceerd 
en ter inzage worden gelegd.

• Geweigerde omgevingsvergunning

Reguliere procedure 
Op 2 maart 2022 is de volgende geweigerde omgevingsvergunning verzonden:
 - Bergstraat 22, vervangen van een telecommast.

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 24 februari t/m 3 maart 2022 zijn de volgende verleende omgevings-
vergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Eggendreef 44 en 46, oprichten van een tweekapper (24-2-2022);
 - Zilverdrager 14, oprichten van een woonhuis met bijgebouw (24-2-2022);
 - Zilverdrager 22, oprichten van een woonhuis (24-2-2022);
 - Zilverdrager 26, oprichten van een woonhuis (24-2-2022).

Tegen besluiten om vergunningen te weigeren/ verlenen kunnen belanghebbenden bin-
nen zes weken 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 indienen 
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Post-
bus 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.



Verkiezingsspecial

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
14, 15 en 16 maart

Het is bijna zo ver: 
op 14, 15 en 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Dit is uw kans om mee te beslissen 
welke 17 mensen de komende 

4 jaar lid worden van de gemeenteraad 
van Someren.

Met uw stem kunt u aangeven wat u 
belangrijk vindt voor de toekomst van 

Someren. 

Ik hoop dan ook dat u als inwoner uw 
stem gaat uitbrengen om zo mede de 

toekomst van uw dorp te bepalen.

Ik reken op u!

Burgemeester
Dilia Blok

Stembureaus en openingstijden

Stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Hieronder ziet u waar en 
wanneer u kunt stemmen. U kunt als inwoner van Someren op alle stembureaus 
terecht.

Op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart kunt u uw stem uitbrengen bij:
- De Ruchte, Laan ten Roode 71 
- De Einder, Einderplein 1 

Op woensdag 16 maart kunt u uw stem uitbrengen bij onderstaande locaties: 
- Café Centraal, Wilhelminaplein 3        
- De Ruchte * , Laan ten Roode 71
- De Bunt, Graathof 9
- De Vurherd, Offermansstraat 10
- De Einder *, Einderplein 1
- Basisschool De Ranonkel, Dommel 20
- De Weijers *, Ter Hofstadlaan 77

* Bij de Ruchte, de Einder en de Weijers zijn dit jaar op woensdag 16 maart twee 
stembureaus ingericht.

Voor de bewoners van woonzorgcentrum Savant Sonnehove wordt een bijzonder 
stembureau ingericht welke geopend is op woensdag 16 maart van 9.30 uur tot 
11.30 uur. Dit stembureau is enkel toegankelijk voor de bewoners van woonzorg-
centrum Savant Sonnehove. 

Wanneer u een visuele beperking heeft, kunt u gebruik maken van een  stemmal 
in de Ruchte. Hierover kunt u meer lezen onder ‘toegankelijkheid bij de gemeen-
teraadsverkiezingen’.

De stempas 
Iedere kiesgerechtigde zou nu in het bezit moeten zijn van een geldige stempas. 
U ontvangt de stempas op het adres waar u op 31 januari 2022 stond ingeschreven. Houd 
hier rekening mee als u rond die datum bent verhuisd. 
Heeft u geen stempas ontvangen, neem dan contact op met de gemeente. U kunt tot 
uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen. 

De stempas neemt u op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een 
identiteitsbewijs. Dit ID-bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De stembureauleden 
van het stembureau vragen naar uw stempas en een geldig identiteitsbewijs.

Verkiezingsuitslagen
Uitslag op partijniveau
De uitslagen op partijniveau worden woensdag 16 maart live gepresenteerd via Siris-TV. 
Rien van Horik presenteert de avond in samenwerking met burgemeester Blok. De ver-
wachting is dat de einduitslag op partijniveau rond 23.30 uur bekend zal zijn. 
Wilt u erbij zijn op 16 maart, dan bent u vanaf 21.00 uur welkom in het gemeentehuis. 
U moet zich hiervoor uiterlijk vrijdaag 11 maart aanmelden bij: j.oostdijk@someren.nl.

Uitslag kandidaten
Op 17 maart wordt de telling hervat en gaat men de stemmen op kandidaatsniveau tellen. 
Deze (voorlopige) uitslag wordt in de loop van de dag bekend gemaakt en zijn te vinden 
op de website van de gemeente, www.someren.nl

Defi nitieve uitslag
Op maandag 21 maart wordt om 10.00 uur de uitslagen defi nitief vastgesteld in de open-
bare zitting in het gemeentehuis. Tijdens deze zitting zal ook de zetelverdeling plaats-
vinden en wordt bekend gemaakt welke kandidaten gekozen zijn. 
U kunt deze openbare zitting digitaal bijwonen. Heeft u hier interesse in, meld u zich dan 
voor 21 maart 9.00 uur aan bij: verkiezingen@someren.nl. U ontvangt dan een Teams-link.

Alle (tijdelijke) uitslagen zijn op www.someren.nl/verkiezingen terug te vinden. 

Zetelverdeling: hoe het werkt het?
Hoe worden de zetels van de gemeenteraad over de politieke partijen verdeeld?
In Someren zijn er 17 zetels te verdelen, oftewel: 17 plekken voor gemeenteraadsleden. 
Na het tellen van alle uitgebrachte stemmen worden de zetels door het centraal stem-
bureau over de verschillende politieke partijen verdeeld. Alle stemmen worden hiervoor 
ingevoerd in een verkiezingsprogramma. Het verdelen van de zetels gebeurt met een 
geautomatiseerd verkiezingsprogramma. Voor het verdelen van de zetels is de kiesdeler 
belangrijk. 

Wat is de kiesdeler?
De kiesdeler is het aantal stemmen dat een partij nodig heeft om één zetel in de gemeen-
teraad te bemachtigen. Hiervoor wordt het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen 
gedeeld door het aantal zetels.
Voorbeeld: in de gemeente Someren zijn 7.990 stemmen uitgebracht er zijn 17 zetels te 
verdelen. Een politieke partij heeft dan 470 (7.990:17) stemmen nodig om een zetel in 
de gemeenteraad te krijgen. De kiesdeler in dit voorbeeld is dus 470 stemmen. Als de 
kiesdeler eenmaal berekend is, worden de zetels verdeeld.

Hoe werkt de zetelverdeling?
Het aantal ‘volle’ zetels dat een partij krijgt, is gelijk aan het aantal keren dat de kiesdeler 
is gehaald. Dat wordt berekend door het aantal stemmen op de partij te delen door de kies-
deler. De uitkomst wordt naar beneden afgerond, naar het aantal behaalde ‘volle’ zetels.
Na de eerste zetelverdeling zullen er nog te verdelen zetels overblijven, de zogenaamde 
restzetels. Deze worden afhankelijk van het aantal zetels in een gemeenteraad verdeeld 
volgens het systeem van de grootste overschotten. Uiteindelijk worden zo alle zetels over 
de politieke partijen verdeeld.

Hoe worden de zetels over de kandidaten verdeeld?
Nadat het centraal stembureau heeft bepaald hoeveel zetels zijn behaald door de verschil-
lende partijen, moet worden bepaald aan welke kandidaten deze worden toegewezen. De 
zetels worden eerst toegekend aan kandidaten die voldoende voorkeurstemmen hebben 
gehaald.

Als eerste komen de kandidaten die genoeg voorkeursstemmen behaalden. Voor gemeen-
teraden met minder dan 19 zetels, is aantal benodigde voorkeurstemmen, 50% van de 
kiesdeler. De met voorkeur gekozen kandidaten worden gerangschikt op volgorde van hun 
behaalde stemmenaantallen. Daarna volgen de overige kandidaten, op volgorde van hun 
plek op de lijst. De benoemde kandidaat dient als laatste de benoeming aan te nemen (of 
niet). Het kan dus zo zijn dat iemand benoemd wordt voor een plek in de gemeenteraad, 
maar dat men deze niet aanneemt. De eerstvolgende op de lijst zal dan worden benoemd. 

Iemand anders laten stemmen
Bent u zelf niet in de gelegenheid om te gaan stemmen, dan kunt u iemand machti-
gen om dit voor u te doen. Dit doet u door de machtiging aan de achterzijde van uw 
stempas in te vullen. Dit heet stemmen bij volmacht. Deze persoon moet in Some-
ren wonen en tegelijk zijn/haar eigen stem uitbrengen. Elke kiezer mag maximaal 
twee volmachten aannemen. De gemachtigde neemt dan mee:
• eigen stempas en uw stempas;
• een identiteitsbewijs van zichzelf en van u of een kopie van uw identiteitsbewijs. 

Het legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Volg ons op Facebook
Voor het laatste nieuws van de 

gemeenteraadsverkiezingen

Stemhulp nodig? Kijk op mijnstem.nl/someren



Toegankelijkheid bij de gemeenteraadsverkiezingen
Rolstoel-toegankelijk
In de gemeente Someren vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk kiezers hun 
stem uit kunnen brengen. Om de toegankelijkheid te vergroten zijn alle stembureaus 
rolstoel-toegankelijk en zijn op alle locaties een verlaagd en extra breed stemhokje 
aanwezig. Op die manier kunnen kiezers die in een rolstoel of scootmobiel zitten, zelf-
standig stemmen. 

Stemmal en loep
Wanneer u een visuele beperking heeft, kunt u gebruik maken van een stemmal in de 
Ruchte. Uw stembiljet wordt door een medewerker van het stembureau in een speciaal 
ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en 
in braille aangegeven. De juiste kandidaat vindt u door, onder de gewenste partij, gaat-
jes te tellen. Met het potlood maakt u het gewenste vakje rood.

Als u moeite heeft met het lezen van de kleine lettertjes, kunt u bij één van de stembu-
reauleden vragen om een loep. Deze zijn op alle locaties aanwezig. Ook is er overal een 
vergrote kandidatenlijst aanwezig. 

Verkiezingskrant
Speciaal voor mensen waarvoor lezen en schrijven moeilijk is heeft ProDemos een ver-
kiezingskrant in gewone taal ontwikkeld. In deze krant staat in begrijpelijke taal uitge-

legd waar de gemeenteraadsverkiezingen 
over gaan, hoe stemmen werkt en wat de 
gemeenteraad doet. Deze krant is voor u 
als inwoner van de gemeente Someren be-
schikbaar. U kunt deze afhalen in het ge-
meentehuis.  

Vraag om hulp
Op alle locaties staat er bij binnenkomst een gastheer of -vrouw om u als kiezer te ver-
welkomen. Alle stembureauleden staan voor u klaar, als u hulp nodig heeft. Belangrijk 
hierbij is dat u zelf aangeeft dat u graag ondersteuning krijgt. Vragende mensen zijn te 
helpen, en dat doen we graag. 

Als een kiezer wegens een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan 
kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het 
stembureau. 
Als iemand begeleiding nodig heeft bij het stemmen zelf, maar wel in staat is om zelf 
te stemmen, moet de kiezer dit ook zelf doen. Hulp in het stemhokje is dan niet toege-
staan, wel op een gepaste afstand en zodanig dat de stembureauleden kunnen zien dat 
de kiezer zelf zijn stem uitbrengt.

Minder mobiel: ANWB Automaatje
Bent u minder mobiel? Wilt u toch graag 
uw stem uitbrengen op 14, 15 of 16 
maart? Onze  vrijwilligers rijden u graag 
naar de stembus! 

Bel voor het aanvragen van een rit (mini-
maal 2 werkdagen van tevoren) of meer 
informatie naar tel. (0493) 44 12 66. 
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 
12.00 uur.

Live uitzending verkiezingsuitslag via 
Siris-TV en radio
De verkiezingsuitslag kunt op woensdag-
avond 16 maart live volgen via de lokale te-
levisiezender Siris-TV. De uitzending is ook 
te zien via siris.nl livestream.

Meer informatie op www.someren.nl/verkiezingen
Op www.someren.nl/verkiezingen kunt u informatie vinden over de verkiezingen. Hierop 
staan onder andere de kandidaatslijsten en ook kunt u er de link naar de websites van 
de lokale politieke partijen vinden. Voor vragen of meer informatie kunt u natuurlijk ook 
bellen naar de gemeente, tel. (0493) 494 888.

Goed voor mekaar, al zestig jaar!
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• Leefbare en levendige kleine kernen met een goed 
voorzieningenniveau waar het aantrekkelijk bouwen en 
wonen is.

• Een vitaal, sterk, aantrekkelijk en geconcentreerd kern-
winkelgebied met winkels en horeca.

• Betere communicatie vanuit de Gemeente naar haar burgers 
op het gebied van informatievoorziening en participatie.

• Een aantrekkelijk buitengebied met respect voor de agrarische 
sector en ruimte om te recreëren.

• Een mooie natuur waar we met zijn allen zorg voor dragen.
• Duurzame energie daar waar er draagvlak voor is en 

aanwonenden mee kunnen delen in de opbrengsten. 
(coöperatief en sociaal)

• Goede zorg voor elkaar. We willen voldoende hulp voor 
ouderen en mantelzorgers en zorgen voor weerbare 
jongeren. Someren moet een inclusieve gemeente zijn: voor 
iedereen toegankelijk en laagdrempelig te bereiken.

• Verantwoord omgaan met financiën; niet meer uitgeven dan 
er binnenkomt en verstandig investeren in de gemeente.

Onze onderwerpen voor 2022-2026:

STEM OP DÉ LOKALE 
PARTIJ VAN SOMEREN: 

LIJST 1, GEWOON DOEN!

13. Guus Berkers

6. Tessa Raijmakers-Vestjens

12. Jos Feijen

5. Jan Adriaans

11. Paul Sanders

4. Daan Velings

10. Guido Schoolmeesters

3. Annelieke Huijerjans

9. Patricia Buis-Iven

2. Stef Kornuijt

8. Marc Sanders

1. Bart de Groot

7. Ralf van Bommel

14. Sjef Wijnen 15. Anna Karkut 16. Marion Maas-Maas 17. Riky Peeters - van 
der Schouw

18. José Kluijtmans-
Verdonschot

22. Tonny van Gemert -
Kuijpers

33. Eline van Lieshout - 
Schoolmeesters

36. Maria Verrijt -
Vermeulen

42. Anja van Meijl - 
Hurkmans

48. Riky Lammers - 
Tomassen

50. Wilma Swinkels - 
de Leeuw

19. Wiljan Raijmakers 20. Michiel Vereijken 21. Stefan Adriaans 23. Céleste Hellendoorn

24. Giel Toonders

25. Robin Verstappen

26. Jack van Leuken

27. Marloes van den Berg

28. Jan Altena

29. Ton van Schalen

30. Roel Smits

31. Toos Claessens

32. Simon van de Moosdijk34. Adriek de Man35. Ingrid Kuijpers37. Marijke van Mill38. Frank van de Boomen39. Michael Thijs40. Nico van de Broek41. John Smits

43. Heidy Couwenberg

44. Noud Peeters

45. Hans van de Ven

46. Jan Briels

47. Albert Kruijf

49. Maurits Leesberg

Scan voor meer info!



3 Kijk voor meer informatie en ons volledige verkiezingsprogramma op www.wijzijnsomeren.nl

    Verstandige 
financiële keuzes

        Slim en 
duurzaam groen

 Een bloeiende 
     lokale economie

Gezonde toekomst 
         voor onze jeugd

Liefdevolle zorg,
  dichtbij huis

    Goed en 
betaalbaar wonen

Someren is een gemeente om van te houden! 
Dag in, dag uit zetten onze lokale politici zich 
in om onze dorpen nog mooier te maken. 
De gemeente wordt bestuurd door gemeente-
raadsleden, wethouders en de burgemeester.
Op 14, 15 en 16 maart 2022 gaat u weer naar 
de stembus om voor Someren een nieuwe de stembus om voor Someren een nieuwe 
gemeenteraad te kiezen.



Linkser kun je het niet krijgen !

Stem Sociaal 
Stem Lijst 4

Linkser kun je het niet krijgen !

Stem Sociaal 
Stem Lijst 4



ECHT EERLIJK,

WIJ GAAN STEMMEN !!

Jij komt
toch ook op
16 maart !

Alvast bedankt !   www.leefbaarsomeren.nl


