
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

Opvang Oekraïense vluchtelingen
De oorlog in Oekraïne, een dramatische 
bladzijde in de geschiedenis die heel veel 
onschuldige slachtoffers kent. Op de eer-
ste plaats in het land zelf. Het menselijk 
leed dat hiermee gepaard gaat blijkt onder 
meer uit de grote vluchtelingenstroom die 
op gang is gekomen. Dat laat niemand on-
beroerd, ook in Nederland niet, getuige de 
vele initiatieven die worden ontplooid.

Opvang vluchtelingen door gemeenten
Het kabinet houdt er rekening mee dat 

de komende weken en maanden tiendui-
zenden vluchtelingen in Nederland opge-
vangen moeten worden. Daarom heeft 
het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio’s, 
waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuid-
oost, de opdracht gegeven om samen 
met gemeenten voor opvangplekken voor 
vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze 
opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden 
of zelfs nog langer, duren.

Opvang in onze regio
Alle 21 gemeenten in de regio Zuid-
oost-Brabant zetten inmiddels alles op al-
les om op korte termijn voor 1.000 perso-
nen opvang te vinden en locaties bruikbaar 
te maken. Als de gemeenten deze plekken 
beschikbaar hebben, wordt gekeken naar 

nog eens opvangplekken voor 1.000 perso-
nen. In totaal gaat het dus om opvang voor 
2.000 personen in onze regio. 

Deze week komt er meer duidelijkheid over 
de opvanglocaties voor de eerste 1.000 
personen. Op www.someren.nl houden we 
de actuele stand van zaken bij. Ook kun je 
op deze site terecht als je wilt weten wat 
je zelf kunt doen of waar je terecht kunt 
met vragen. 

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag vonden de gemeenteraads-
verkiezingen plaats. Iedereen die een stem heeft uitgebracht: bedankt! De 
(voorlopige) uitslagen op partijniveau kunt u vinden op www.someren.nl/
verkiezingen.  

Uitslag kandidaten
Op donderdag 17 maart vindt de telling op kandidaatsniveau plaats. 
Deze (voorlopige) uitslag wordt in de loop van de dag bekend gemaakt en is dan te 
vinden op www.someren.nl/verkiezingen. 

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

Meer informatie over verkiezingen
Kijk voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op 
www.someren.nl/verkiezingen  of neem contact op met de gemeente 
tel. (0493) 494 888. 
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Start inschrijving CPO Goede Vaart
Wilt u graag wonen in Someren-Eind? Wilt 
u het bouwen van een woning graag sa-
men met anderen doen in een CPO pro-
ject (Collectief Particulier Opdrachtgever-
schap)? Dan is er de mogelijkheid om u 
hiervoor in te schrijven. In Someren-Eind 
wordt een nieuwe woonwijk gereali-
seerd met  in totaal circa 74 woningen. 
De eerste fase van 32 woonkavels wordt 
binnenkort in ontwikkeling genomen en 
geheel op basis van collectief particulier 
opdrachtgeverschap gerealiseerd. Er zijn 
nog 12 kavels beschikbaar waarop per 
woningtype kan worden ingeschreven. 
Het gaat om het volgend aantal kavels per 
woningtype: 
a. 5 starters tussenwoningen 
b. 3 starters hoekwoningen

c. 1 twee-onder-een-kap-woning 
ca. 200 m²

d. 1 twee-onder-een-kap-woning 
ca. 470 m²

e. 2 vrijstaande woningen 

Deze kavels worden na inschrijving en lo-
ting uitgegeven aan inschrijvers die graag 
een woning willen bouwen op basis van 
CPO. 

Inschrijving
Inschrijven kan van vrijdag 18 maart tot 
vrijdag 1 april 2022 vóór 16.00 uur. 

Informatie en inschrijfformulier
Op www.someren.nl/degoedevaart vindt 
u alle informatie over de nog beschikba-

re kavels. Hier kunt u zien om welke be-
schikbare kavels het gaat, de grootte van 
deze kavels, bestemmingsplaninformatie, 
lotingsprotocol, het inschrijfformulier en 
algemene informatie. Inschrijving kan 
door het toesturen van het volledig inge-
vulde inschrijfformulier naar Bestuur CPO 
cpo.degoedevaart@gmail.com

met vragen. 

Heeft u een kind met een beperking?
En wilt u helpen een wereld van verschil te maken in Someren? Kom dan op woensdag 
30 maart, van 19.00 - 21.00 uur naar De Weijers, Ter Hofstadlaan 77.

De gemeente wil die avond graag van u horen wat de uitdagingen zijn die uw kind, uw 
gezin in het dagelijkse leven ondervindt en dan vooral op het gebied van onderwijs en 
ontwikkeling.

We willen als gemeente Someren graag inclusief zijn: dat alle mensen met een beperking 
in Someren (dus ook kind en jeugd) zo volledig mogelijk mee kunnen doen met de maat-
schappij. De input van die avond gebruiken we bij de taken die we hebben als gemeente. 
We gaan daarmee een actielijst opstellen voor de komende 4 jaar. Uw bijdrage kan een 
wereld van verschil maken voor kinderen in de gemeente Someren.

U kunt zich aanmelden vóór 28 maart 2022 via communicatie@someren.nl.

Bossen rondom Keelven uitgedund
Afgelopen maanden werden de bossen in het gebied rondom het Keelven uitgedund. 
Door het uitdunnen komt er ruimte voor andere soorten begroeiing en ontstaat er meer 
structuurvariatie in het bos. Doordat er wat minder bomen staan, komt er meer plaats 
voor de groei van kruiden, struiken, jonge bomen en oudere bomen. Hierdoor ontstaat 
bosverjonging van zowel inheemse loof- als naaldsoorten. Hierdoor krijg je afwisseling 
in hoog en laag, dichte en meer open gebieden waardoor er rondom het Keelven meer 
verschillende planten en dieren komen. 
Ook zijn stroken naaldhout geveld en hiervoor in de plaats komt loofhout. Deze stroken 
loofhout worden aangelegd om een brandveilig bos te creëren. De bezoeker van het 
Keelven krijgt zo een nog mooier en veiliger stuk natuur om door te wandelen en van te 

genieten. Natuurlijk duurt het nog even voordat er nieuwe kruiden, struiken en bomen 
te zien zijn.  

Met zorg
Bij het uitdunnen is uiteraard rekening gehouden met de omliggende fl ora en fauna; zo 
zijn roofvogelnesten, spechten(nest) bomen, mierennesten, holen en zeldzame planten 
ontzien volgens de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Planning
De werkzaamheden zijn half maart afgerond. Het geoogste hout wordt daar-
na nog afgevoerd. Mogelijk ervaart u enige overlast. Wij vragen hiervoor uw 
begrip en proberen de overlast tot een minimum te beperken. 



Gemeentenieuws

Wittevoetjesactie 
Woensdagavond 9 maart jl. heeft 
er wederom een wittevoetjesactie 
plaatsgevonden in (Asten/Someren). 
Rond de feestdagen van eind decem-
ber was er ook een preventieactie 
georganiseerd om de bewustwording 
omtrent het inbraakrisico te verho-
gen. 

Controle op inbraakrisico
Medewerkers van gemeente en poli-
tie controleren met deze actie wonin-
gen en o.a. garages, schuurtjes en 
voertuigen op inbraakgevoeligheid. 
Na constatering van eventuele risi-
co’s wordt een gesprek met de bewo-
ner(s) hierover aangegaan. Wanneer 
er niemand thuis is, wordt een wit 
voetje achter gelaten zodat de bewo-
ner later kan zien hoe ver een echte 
inbreker had kunnen komen. Ove-
rigens waren de witte voetjes bijna 
op, dus kunt u ook een blauw voetje 
tegen zijn gekomen. 
Ook nu was er sprake van een samenwerking met de gemeente (Asten/Someren) 
en politie. In totaal zijn ongeveer 400 woningen – verdeeld over verschillende dor-
pen en wijken in Asten en Someren - op inbraakrisico’s gecontroleerd. 

Meer informatie
Inbraakpreventie tips vindt u op www.eigenhuis.nl/wonen/veilig-wonen/inbraak/
inbraakpreventie-tips#/ of www.politiekeurmerk.nl/preventietips/. Ziet u 
een verdachte situatie in de wijk, maak dan een melding via 112!
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Laatste kans deelname De Groene Zone!
 
Someren doet samen met 11 andere gemeenten mee aan project De Groene Zone. Dit 
project biedt inwoners de mogelijkheid om gemakkelijk zonne-energie op te wekken. Inmid-
dels zijn er via deze regeling al meer dan 40.000 zonnepanelen geplaatst. Wil je meedoen, 
schrijf je dan snel in. Deelname kan tot eind maart.

De voordelen op een rijtje:
• Alles wordt voor je geregeld
• Je hoeft geen geld beschikbaar te hebben (je leent het geld)
• Meteen geld besparen, omdat de opbrengst meer is dan je lening
• Een aantrekkelijk lage rente van 1,35% 
• Je gaat een contract aan met je gemeente
• De gemeente is verantwoordelijk voor het leggen van de panelen, en 15 jaar service en 

onderhoud.

Op deze manier kun je zonder veel moeite en geld meehelpen aan een betere wereld en ge-
bruik maken van duurzame energie! Er zijn nog maar een beperkt aan plekken beschikbaar 
en inschrijven kan tot het eind van de maand. Wees er dus op tijd bij en vraag vrijblijvend 
een offerte op www.degroenezone.nl

Heb je nog vragen over deelname aan dit project? Sluit dan aan bij een van de online 
vragenuurtjes. Deze zijn te vinden op de website www.degroenezone.nl. Van te voren aan-
melden is niet nodig, u kunt zo aansluiten op het tijdstip dat het 
u uitkomt.

De eerstvolgende vragenuurtjes staan gepland op:
• Vrijdag 18 maart 18.30-19.30 uur
• Maandag 21 maart 18.30-19.30 uur
• Woensdag 23 maart 12.00-13.00 uur
• Donderdag 24 maart 12.00-13.00 uur

Compensatie voor maatschappelijke  
organisaties door coronacrisis
 
De gemeente Someren heeft voor het jaar 2021 rijksmiddelen ontvangen om 
compensatie te verstrekken aan maatschappelijke organisaties die als gevolg 
van de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen.

Organisaties in onze gemeente hebben nu een goed (financieel) beeld van de impact van de 
coronacrisis over het jaar 2021. Maatschappelijke organisaties worden daarom in de gele-
genheid gesteld, om bij de gemeente, een aanvraag te doen voor compensatie. 

Voorwaarden voor maatschappelijke organisaties
1. De maatschappelijke organisatie hoort bij de vitale sociale infrastructuur en is van we-

zenlijk belang voor de lokale leefbaarheid.
2. De organisatie is levensvatbaar qua inhoud en financieel, ook na de coronacrisis.
3. De organisatie maakt aantoonbaar gebruik van alle bestaande en nieuwe nationale of 

andere compensatieregelingen.
4. De organisatie blijft voldoen aan onderlinge verplichtingen zoals het betalen van de 

huur van ruimtes in bijvoorbeeld gemeenschapshuizen. (Vaak krijgt u subsidie voor 
een gedeelte van die huren).

5. Leden blijven hun bijdragen/contributies betalen.
6. Er wordt voor de eerste nood een verantwoord deel van de vrij aanwendbare reserve 

gebruikt, als deze er is. Pas daarna kan eventueel aanspraak gemaakt worden op ge-
meentelijke financiële ondersteuning.

Procedure voor een maatschappelijke organisatie voor een verzoek om financiële 
ondersteuning 
1. Breng in beeld welke (incidentele) financiële gevolgen de coronacrisis heeft gehad voor 

de exploitatie 2021 en de volgende jaren. Baseer dit op een gedegen inhoudelijke en 
financiële onderbouwing en houd rekening met de gemeentelijke voorwaarden.

2. Geef aan welke structurele wijzigingen van activiteiten u verwacht en welke organisa-
torische en financiële gevolgen dit eventueel heeft als alle beperkingen zijn opgeheven.

3. Beschrijf welke maatregelen u neemt om zowel de incidentele als de eventuele struc-
turele nadelige gevolgen op te vangen.

Indienen verzoek
U dient uw verzoek, te documenteren met in ieder geval de jaarrekeningen 2020 en 2021 en 
de balansen en deze te sturen naar gemeente@someren.nl o.v.v. compensatie Covid 2021.
Voor 1 mei 2022 kunt u een verzoek om compensatie indienen. Deze termijn loopt gelijk 
met het indienen van het verzoek om een gemeentelijk subsidie voor het jaar 2023.

Meer informatie
Heeft u nog vragen?  Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum, telefoonnum-
mer (0493) 494 888.

Nog 25 gratis energieadviezen  
beschikbaar
Someren helpt haar inwoners graag verder met energie besparen. Dit is goed 
voor het klimaat én de portemonnee. Er zijn diverse regelingen beschikbaar. 
Zo hebben al meer dan 90 woningeigenaren een gratis energieadvies aange-
vraagd. Wilt u ook samen met een energiecoach de besparingsmogelijkheden in 
uw woning bekijken, reageer dan snel. Er zijn nog 25 vouchers voor een gratis 
energieadvies beschikbaar. Kijk voor meer info op www.duurzaambouwloket.
nl/rrew-someren. 

De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) biedt verschillende mogelijkhe-
den om energie te besparen:

Voucher van € 70,- voor huurders
Huurders kunnen voor € 70,- gratis energiebesparende producten aanschaffen. Denk 
hierbij aan producten ter verbetering van de isolatie zoals een tochtstrip, tochtband, 
radiatorfolie, vezelmateriaal, kit of een brievenbusklep. Of producten ter besparing van 
energie zoals de aanschaf van ledlampen of tijdschakelaars. (De vouchers voor woningei-
genaren zijn inmiddels vergeven.)

Gratis energieadvies
Eigenaren van een woning die vóór 1990 gebouwd is, kunnen gratis een energieadvies 
aanvragen. Een energiecoach verbonden aan het EnergieHuis Slim Wonen kijkt samen 
met u naar de beste isolatiemogelijkheden voor uw woning (gevels en gevelopeningen, 
dak en begane grondvloer).
LET OP: Woningeigenaren die eerder een voucher van € 70,- hebben ingeleverd voor het 
aanschaffen van energiebesparende artikelen, kunnen helaas geen gebruik maken van 
deze regeling.

Waterzijdig inregelen verwarmingsinstallaties
Huiseigenaren kunnen hun huis tot 20 procent goedkoper verwarmen als ze het water 
in de centrale verwarming goed laten doorstromen. Met waterzijdig inregelen van de 
verwarmingsinstallatie kunt u de ruimtes in uw huis efficiënter verwarmen 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 regelen van uw verwarmingsinstallatie.

Vervangen centrale ventilatiebox
Ongeveer 3 van de 10 huizen hebben mechanische ventilatie. Dit betekent dat een cen-
trale ventilatie-unit de lucht in huis afvoert. Oudere units (10 jaar en ouder) hebben vaak 
nog een ventilator op wisselstroom. Het is slim om deze ventilatiebox 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 ge-
noemde energiebesparende maatregelen en kunt u uw voucher aanvragen. De aanvra-
gen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd en opgepakt (vol=vol).



Wilt u wekelijks het gemeentenieuws per mail ontvangen?  
Stuur dan een mail naar communicatie@someren.nl onder vermelding van aanvragen gemeentenieuws.

Gemeentenieuws
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Bezwaarschriftencommissie Asten-Someren 

Datum en locatie hoorzitting
Op donderdag 21 april 2022 is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschriften-
commissie. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Someren, Wilhelmi-
naplein 1 en begint om 19.30 uur.

De zaken die besproken worden
1.  Bezwaarschrift tegen “beslissingen naar aanleiding van de brief aan uw gemeente 
 gericht met de datum 11 augustus 2021”. 
 (Gemeente Someren, zaak 200334621)
 
2.  Bezwaarschrift tegen “beslissingen naar aanleiding van de brief aan uw gemeente 

gericht met de datum 11 augustus 2021”.
 (Gemeente Asten, zaak 2021082857)

3.  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Asten van 30 september 2021 om het verzoek op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur van 12 augustus 2021 (ontvangen 13 augustus 
2021) af te wijzen omdat het college geen andere stukken of documenten heeft dan 
de stukken en documenten die bezwaarmaker al heeft ontvangen bij de beslissing 
op bezwaar van 18 februari 2021 (in zaaknummer 2020062566). 

 Die stukken of documenten zijn daarmee al openbaar gemaakt in het kader van de 
Wet openbaarheid van bestuur. Om die reden wees het college het verzoek af. 

 (Gemeente Asten, zaak 2021080533)

4.  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Asten van 1 oktober 2021 om het verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur van 17 augustus 2021 (ontvangen 18 augustus 2021) 
af te wijzen omdat het college geen andere stukken of documenten heeft dan de 
stukken en documenten die bezwaarmaker al heeft ontvangen bij de beslissing op 
bezwaar van 18 februari 2021 (in zaaknummer 2020062566). Die stukken of docu-
menten zijn daarmee al openbaar gemaakt in het kader van de Wet openbaarheid 
van bestuur. Om die reden wees het college het verzoek af. 

 (Gemeente Asten, zaak 2021080832)

5.  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Asten van 22 oktober 2021 om het verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur van 24 augustus 2021 (ontvangen bij de Omgevings-
dienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) op 25 augustus 2021 en na doorzending door het 
college ontvangen op 14 september 2021) af te wijzen omdat er geen documenten 
voorhanden zijn en/of behoren te zijn bij het college of bij de ODZOB, over de door 
bezwaarmaker gestelde bestuurlijke aangelegenheid en/of de door hem gestelde 
vragen.

 (Gemeente Asten, zaak 2021088464)

6.  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Asten van 26 oktober 2021 om het verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur van 4 september 2021 (ontvangen 10 september 2021) 
af te wijzen omdat de door bezwaarmaker gestelde bestuurlijke aangelegenheid 
(namelijk het vermeende vermoeden van hennepteelt en/of een hennepkwekerij) 
niet bestaat. Het college heeft daar dan ook geen gegevens en/of documenten (in 
de breedste zin van het woord) over voorhanden en behoort daar ook geen stukken 
van voorhanden te hebben.

 (Gemeente Asten, zaak 2021088465)

7.  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Asten van 28 oktober 2021 waarbij het college aan bezwaarma-
ker liet weten dat het zijn verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
van 5 september 2021 (ontvangen op 10 september 2021) aanmerkt als een ver-
zoek om informatie.

Volgens het college komt uit het verzoek naar voren dat bezwaarmaker enkel gege-
vens uit bestemmingsplannen en landelijke regelgeving vraagt. Bestemmingsplan-
nen en landelijke regelgeving worden actief openbaar gemaakt. Het college vindt 
dat het geen beslissing kan nemen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
over het al dan niet openbaar maken van al actief openbaar gemaakte gegevens. 
Daarom merkte het college de brief van bezwaarmaker van 5 september 2021 niet 
aan als een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, maar als een 
algemeen verzoek om informatie op grond van de Algemene wet bestuursrecht. 
(Gemeente Asten, zaak 2021088466)

8.  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Asten van 28 oktober 2021 waarbij het college aan bezwaarma-
ker liet weten dat het zijn verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
van 25 augustus 2021 (ontvangen op 27 augustus 2021) aanmerkt als een her-
haald verzoek om informatie.

Volgens het college heeft bezwaarmaker al eerder een verzoek ingediend om de di-
gitale bestanden van de controle op 22 januari 2019 te mogen ontvangen, namelijk 
op 26 februari 2021. Het college reageerde op 17 maart 2021 schriftelijk op dat 
verzoek van 26 februari 2021.
(Gemeente Asten, zaak 2021088467)

9.  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Asten van 26 oktober 2021 om het verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur van 10 september 2021 (ontvangen 10 september 2021) 
af te wijzen omdat er geen andere stukken of documenten voorhanden zijn over 
de door bezwaarmaker gestelde vraag naar het exclusieve gebruik van de percelen 
P1259, P1260 en P1264.   

 (Gemeente Asten, zaak 2021089520)

10. Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Asten van 28 oktober 2021 om het verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur van 5 september 2021 (ontvangen  10 september 2021) 
af te wijzen. 

Het college wees het verzoek af ten aanzien van de punten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 en 20 uit het verzoek, omdat het college hierover 
geen (andere) gegevens en/of documenten (in de breedste zin van het woord) 
voorhanden heeft en/of voorhanden behoort te hebben. Het college merkte de pun-
ten 9 en 17 van het verzoek aan als een herhaald verzoek om informatie.
(Gemeente Asten, zaak 2021080771)

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

Vertrokken uit Nederland
Uit onderzoek is gebleken dat vermelde personen niet meer wonen op het adres waar zij 
in de Basisregistratie Personen van de gemeente Someren staan ingeschreven. De ver-
huisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat de 
huidige woonplaats is. In artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht 
is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.

Burgemeester en wethouders zijn voornemen om per datum publicatie hier naast staan-
de personen uit te schrijven, uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Someren. 
Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente Someren, administratief gezien, verblijven op 
een onbekend adres. Een eventuele ambtshalve uitschrijving kan grote persoonlijke en/
of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen.

Op basis van dit voornemen worden onderstaande personen in de gelegenheid gesteld 
om, gedurende vier weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie te geven over 
de feitelijke verblijfplaats. 

Betreffende personen
Naam:  Geboortedatum:  Geboorteplaats:
Lech Kondraciuk  06-05-1985 Białystok, Polen 
Adrian J. Jurkiewicz  06-10-1992 Toruń, Polen
Iwona A. Gajowska  22-09-1985 Zabrze, Polen
Sandor Pinter  09-10-1994 Marghita, Roemenië
Kamil R. Kołodziejczak  05-05-1985 Lubin, Polen
Ryszard M. Filipek  02-08-1971 Miastko, Polen
Maciej F. Pawliczak  14-08-1993 Góra, Polen
Ewelina M. Kędzierska  18-08-1986 Góra, Polen
Krystian D. Szymajda  09-02-1998 Katowice, Polen

Staat uw naam hierbij of weet u waar vermelde personen verblijven, neem dan contact 
met het Klant Contact Centrum van de gemeente  via tel. (0493) 494 888 of mail ge-
meente@someren.nl.

Als de gemeente binnen vier weken, na de dag van publicatie van dit artikel, geen reactie 
heeft ontvangen, worden vermelde personen uitgeschreven naar ”onbekend buitenland”.



 

Raadsvergadering

Donderdag 24 maart 2022 vergadert de Somerense gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en begint om 16.00 uur. 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 horen als er geen filmuitzending is.
Wilt u de vergadering bijwonen, meld u dan aan bij de griffier, Joke Oostdijk, 
j.oostdijk@someren.nl of per telefoon, (0493) 494 888.

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  

24 februari 2022.
3.  Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.
4.  Ingekomen stukken

HAMERSTUKKEN
5. Instemmen met zienswijze op 1e begrotingswijziging 2022 GGD Brabant Zuidoost.
6. Vaststellen bestemmingsplan herziening Moorsel 3 te Lierop.

BESPREEKSTUKKEN
7. Toevoegen functies griffie aan functieboek HR21.
8. Besluiten tot het doen van een donatie van € 1,- per inwoner van de gemeente 

Someren aan giro 555 tbv de actie ‘Samen in actie voor Oekraïne’.
9. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven.
10. Invulling raadscommissies en aanwijzen van de heer B.A.G. de Groot als tijde-

lijk voorzitter van de raadscommissies en plaatsvervangend raadsvoorzitter.
11. Afscheid van de leden van de raad die niet terugkeren in de nieuwe  

gemeenteraad.
12. Sluiting

Gemeentenieuws

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 invul-
len. Dan neemt de wijkagent contact met u op.

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.

• Evenementen
20 maart:  ONK solo motorcross, Kerkenhuis Lierop
20 maart:  Apres Ski Party, café D’n Egelantier

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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Bekendmakingen

Inhoud bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan “Heikomstraat 16 en Hoeksestraat ongenummerd Someren” voor-
ziet in de sanering en herbestemming van een varkenshouderij. De huidige bedrijfswo-
ning krijgt een reguliere woonbestemming. Daarnaast worden in het plangebied 4 ruimte 
voor ruimte woningen toegevoegd.

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 18 maart 
2022 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 19 maart 
tot en met 29 april 2022.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien 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. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met 
het KCC, tel. (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het 
tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IM-
RO.0847.BP02021006-VS01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.ruimtelijke-
plannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

Beroep aantekenen
Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aan-
getekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 - een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 

bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 - een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij 

niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij 
de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop 
van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schor-
sende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belangheb-
benden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek 
om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat 
laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking 
voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

• Vastgesteld bestemmingsplan Heikomstraat 16 en Hoeksestraat ong.

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 
24 februari 2022 het bestemmingsplan “Veegplan XII, gemeente Someren 2021” gewij-
zigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021004-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan “Veegplan XII, gemeente Someren 2021” voorziet in:

Ruimtelijke ontwikkelingen:
• Kerkenhuis 12: oppplussen bijgebouwen naar 350 m2, verkleining woonbestemming;
• Dertiensedijk 24: opnemen aanduiding ‘wonen-plus’, opplussen bijgebouwen naar  

350 m2, legaliseren buitenrijbak voor paarden;
• Heistraat 26: herbestemming naar ‘bedrijf’ t.b.v. loon- en handelsbedrijf.

Verwerken verleende vergunning:
• Kanaaldijk zuid ongenummerd (tussen 23 en 25).

Ambtshalve wijzigingen:
• De Hoof 3: aanpassen woonbestemming i.v.m. hoogteverschil;
• Eindje 6: aanpassen bestemming agrarisch/natuur;
• Haagdoornweg 23: aanduiding cultuurhistorie van schuur verwijderen;
• Hollandseweg 15: landschappelijke inpassing en vormverandering;
• Ploegstraat 55: correctie niet goed opgenomen begrenzingen in voorgaand bestem-

mingsplan.

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 18 maart 
2022 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 19 maart 
tot en met 29 april 2022.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien 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. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met 
het KCC. tel. (0493) 494 888. 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het 
tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienum-
mer NL.IMRO.0847.BP02021004-VS01. 

• Vastgesteld bestemmingsplan Heikomstraat 16 en Hoeksestraat ong.

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 
24 februari 2022 het bestemmingsplan “Heikomstraat 16 en Hoeksestraat ong. Someren” 
gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021006-VS01) heeft vastgesteld.



Op www.someren.nl wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee 
het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

Beroep aantekenen
Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aan-
getekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 - een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij 

de gemeenteraad heeft ingediend;
 - een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij 

niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de 
gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop 
van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schor-
sende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belangheb-
benden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek 
om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat 
laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking 
voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Gemeentenieuws

Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

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 4  t/m 10 maart 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergun-
ningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):

 - Heikantstraat 28, realiseren van een (pre) mantelzorgwoning in een bijgebouw  
(9-3-2022);

 - Hollestraat 19, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 
(4-3-2022);

 - Kanaaldijk Zuid en andere locaties, kappen van bomen, perceel/sectienr. P 162 
en K 782 (8-3-2022);

 - Varenschutseweg 28, kappen van een boom (7-3-2022).

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.

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 3 t/m 10 maart 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergunnin-
gen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Provincialeweg 9, oprichten van een recreatiepark (10-3-2022);
 - Stroomgebied Aa en Kleine Aa, ontwikkelen van het beekdal van de Kleine Aa  

(4-3-2022);
 - Zilverdrager 20, oprichten van een woonhuis (4-3-2022).

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 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.

• Verlengen beslistermijn

In de periode van 11 t/m 17 februari 2022 zijn de volgende verlengingen van de beslis-
termijn verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Belleweg 7, verbouwen van een kantoor en vernieuwen van een bedrijfshal  

(7-3-2022).

Tegen verlenging van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is geen 
bezwaar of beroep mogelijk.

• Ontwerp intrekkingsbesluit omgevingsvergunning

Uitgebreide procedure 
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.15 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat met ingang van 18 maart 2022 gedurende zes weken de ontwerpbe-
schikking intrekkingsbesluit omgevingsvergunning ter inzage ligt voor:
 - Ravelweg 4, inzake het intrekken omgevingsvergunning milieu wegens deelname aan 

de regeling Ruimte voor Ruimte.

Inzage
De (eventuele) 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 een ieder zowel mondeling als schriftelijk zijn/haar ziens-
wijze(en) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het col-
lege 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 de het KCC, via tel. (0493) 494 888.

Wij maken 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.

• Meldingen artikel 8.40 Wet milieubeheer

De volgende ingekomen meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit worden bekend ge-
maakt overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer: 
 - Kanaalstraat 4a, voor het oprichten van een inrichting (pizzeria). De melding is in-

gekomen op 14 februari 2022.
 - Vaartje 54c, voor het oprichten van een inrichting (autogaragebedrijf). De melding is 

ingekomen op 9 december 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 18 maart tot 1 april 2022.
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