
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

Voorverkoop zwemabonnementen De Diepsteeckel
Zondag 1 mei a.s. start het nieuwe zwemseizoen van openluchtzwembad De Diepsteeckel. Het zwemseizoen loopt dit jaar 
tot en met woensdag 31 augustus. Evenals voorgaande jaren vindt de verkoop van abonnementen plaats voorafgaand 
aan de opening van het bad. Tijdens de voorverkoop krijgt u een korting van € 5,-- per abonnement. Dit kan digitaal van 
1 april tot en met 29 april of aan de kassa van het zwembad op 13 en 22 april.

Digitaal aanvragen
U kunt vanaf 1 april tot en met 29 april 
2022 via www.someren.nl/zwembad uw 
abonnement aanvragen. De betaling ver-
loopt via iDEAL. Uw pasfoto brengt u mee 
als u uw zwemabonnement komt ophalen 
tijdens de voorverkoopdagen of tijdens het 
zwemseizoen. Het voorverkoop tarief geldt 

als het abonnement is aangevraagd en be-
taald vóór 30 april a.s. Na deze datum ver-
valt de korting.

Aanvragen tijdens voorverkoop aan de 
kassa
U kunt aan de kassa van het zwembad on-
derstaande bon, vergezeld met pasfoto in 
leveren op de speciale voorverkoopdagen. 
Tevens dient u meteen het abonnement te 
betalen. Indien u meerdere abonnementen 
wenst, kunt u thuis een vergelijkbare aan-
meldingsbon invullen.

Data voorverkoop aan de kassa
Bij de kassa van het zwembad vindt de voor-
verkoop van de abonnementen plaats op:
• Woensdag 13 april van 13.00 tot 17.00 uur. 
• Vrijdag 22 april van 16.00 tot 20.00 uur.

Afhalen abonnement
U kunt het abonnement ophalen tijdens 
de openingstijden van het zwembad, Wit-
vrouwenbergweg 18 in Someren. Kijk voor 
de openingstijden op www.someren.nl/ 
zwembad. De openingstijden zijn afhanke-
lijk van het weer.

Wolf vertrokken uit Someren?
In 2020 vestigde zich een wolf in Someren. Dit mannetje, die de naam GW 1625 
kreeg, doodde een groot aantal dieren. De onrust die dit veroorzaakte, zorgde 
er mede voor dat de wolvencommissie Brabant in het leven geroepen is. Hierin 
is vooral besproken hoe we met deze wolf en met eventuele toekomstige wolven 
om moeten gaan. Zodat deze dieren in de toekomst in harmonie samen leven met 
inwoners en dieren(houders).

Verder stelde de commissie een leefgebied van de wolf vast, zodat inwoners in 
dit gebied subsidies kunnen aanvragen voor wolfwerende maatregelen en schade 
vergoed krijgen. Het leefgebied omvat de gemeenten Someren, Geldrop-Mierlo, 
Heeze-Leende, Asten, Cranendonck en Valkenswaard.

Nieuwe wolf
Afgelopen januari werd er in Someren langs het bewoonde gebied weer een wolf 
gespot die dieren doodde. Het bleek niet om de eerdere wolf te gaan, maar om 
een andere, jonge wolf. Dat was af te leiden uit de verwondingen die hij had ge-
maakt. Vermoedelijk is deze wolf doodgereden bij de A67. Hij kwam vanuit België 
naar Nederland op zoek naar een nieuw leefgebied. Datzelfde gold voor de jonge 
wolf die werd aangereden aan de A2 bij Weert.

Verhuisd naar Duitsland
‘Onze’ wolf GW 1625 bevindt zich op dit moment in Duitsland vlakbij Krefeld in de 
deelstaat Noordrijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij vertrokken om te zoeken naar 
een vrouwtje om mee te paren.
Er is echter een kans dat de wolf terug keert naar het leefgebied Groote Heide in 
onze gemeente. Zodra dit bij ons bekend is, informeren wij u hierover.
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Aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen
Eind februari ontving u van BSOB het 
aanslagbiljet met gemeentelijke- en wa-
terschapsbelastingen. Op dit aanslagbiljet 
staan de belastingen die u betaalt aan de 
gemeente en het Waterschap. Op het aan-
slagbiljet staat ook de WOZ-waarde van 
uw woning of bedrijfspand.  

Bent u het niet eens met uw 
WOZ-waarde? 
De WOZ-waarde van uw woning of be-
drijfspand staat op het aanslagbiljet. Bent 
u het niet eens met deze WOZ-waarde, 
dan kunt u binnen zes weken na dagte-
kening van het aanslagbiljet een bezwaar-
schrift indienen. Verschillende particuliere 
bedrijven adverteren gratis bezwaar voor 
u te maken. Als u via een particulier be-

drijf bezwaar maakt duurt het enkele 
maanden voordat u reactie krijgt. Denkt 
u dat de WOZ-waarde niet klopt? Bel dan 
direct met BSOB. De taxateurs van BSOB 
staan u zelf te woord, zij streven ernaar u 
binnen twee weken al antwoord te geven.  

Neem zelf contact op
De kans dat de WOZ-waarde wordt aan-
gepast, is aanzienlijk groter als u zelf con-
tact opneemt dan wanneer u hiervoor een 
particulier bedrijf inschakelt. Niet alle par-
ticuliere bedrijven leveren maatwerk. Dat 
betekent dat er een standaardbrief wordt 
gestuurd. Vaak kunt u zelf het beste ver-
tellen wat er met uw woning of bedrijfs-
pand aan de hand is waardoor u vermoedt 
dat de WOZ-waarde niet goed is. 

Wilt u het aanslagbiljet in termijnen 
betalen?
U kunt het aanslagbiljet in maximaal tien 
termijnen betalen. Dit kan met een auto-
matische incasso. Die kunt u aanvragen 
via de digitale balie 
https://digitalebalie.bs-ob.nl/.

Contact
BSOB is elke werkdag telefonisch 
bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur via 
088 – 551 00 02.

Tarieven tijdens zwemseizoen 2022

Kinderen t/m 3 jaar Gratis

Abonnementen volwassenen (vanaf 16 jaar) € 55,00 

Abonnementen kinderen (van 4 t/m 15 jaar) € 35,00

Tienbadenkaart volwassenen € 45,00 

Tienbadenkaart kinderen (van 4 t/m 15 jaar) € 37,50 

Dagkaarten volwassenen €   5,00 

Dagkaarten kinderen (van 4 t/m 15 jaar) €   4,00 

Zwemleskaart € 55,00

Aan het einde van het seizoen vervallen alle op dat moment nog circulerende 10 baden 
en zwemleskaarten. Kaarten zijn niet meer geldig in het daarop volgend seizoen.

Meer informatie
Alle informatie over het zwembad kunt u vinden op de website www.someren.nl/zwem-
bad 

Aanvraag abonnement
Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Woonplaats: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Geboorte datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pasfoto meebrengen

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



www.someren.nl

Gemeentenieuws
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Website RefugeeHelp 
Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn miljoe-
nen Oekraïners op de vlucht geslagen. Duizenden van 
hen zijn inmiddels in Nederland gearriveerd. Naar alle 
waarschijnlijkheid zullen tienduizenden hen volgen. De 
vluchtelingen hebben nagenoeg alles achtergelaten en 
hebben bij aankomst in Nederland vaak geen idee waar 
ze terecht kunnen voor allerlei praktische zaken.

Om de vluchtelingen een warm welkom te geven en bij te staan in deze moeilijke periode 
zijn veel initiatieven opgezet. Om dit grote aanbod van initiatieven beter zichtbaar te 
maken, is de site Refugeehelp.nl gelanceerd. Dit online startpunt is er voor Oekraïense 
vluchtelingen en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld infor-
matie en initiatieven vinden op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs 
en juridische ondersteuning. De wensen en behoeften van vluchtelingen staan hierbij 
voorop, vraag en aanbod komen samen en iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelin-
gen kan hier inspiratie opdoen en bijdragen.

De site is altijd actueel en raadpleegbaar in verschillende talen.

Geluidssanering Boerenkamplaan, 
Brugstraat en Kerkendijk
Naast de wegen Boerenkamplaan, Brugstraat en Kerkendijk liggen diverse wo-
ningen die een te hoge geluidsbelasting vanwege deze wegen ondervinden. 
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Someren een saneringsprogramma 
opgesteld. In het saneringsprogramma is aangegeven hoe de geluidsbelasting 
van deze zogenaamde saneringswoningen en andere te saneren objecten kan 
worden teruggebracht. Op basis van het saneringsprogramma stelt de staats-
secretaris van Infrastructuur en Waterstaat de ten hoogste toelaatbare waarde 
van de geluidsbelasting vast, die de gevels van genoemde woningen, vanwege 
bovengenoemde wegen, mogen ondervinden.

Geluidssaneringsprogramma
Het geluidssaneringsprogramma is door de gemeente op 16 november 2021 opgesteld. 
Aan de hand van dit programma wordt gekeken of 56 gemelde saneringswoningen voor 
geluidwerende gevelmaatregelen in aanmerking komen. In het saneringsprogramma is 
aangegeven om welke woningen het gaat. 

Besluit
Op 4 februari 2022 heeft Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het sane-
ringsprogramma vastgesteld, en daarmee ook de ten hoogste toelaatbare waarde van 
de geluidsbelasting voor de betreffende woningen vanwege de wegen “Boerenkamplaan, 
Brugstraat en Kerkendijk. 

Ter inzage/bezwaar
De offi ciële bekendmaking vindt u op pagina 6. Het besluit en de daaraan ten grondslag 
liggende stukken ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. 
Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis vanaf 25 maart tot en met 5 mei 
2022. U kunt de informatie ook digitaal bekijken op www.someren.nl.

Ben jij een jongere met een beperking?
En wil jij helpen een wereld van verschil te maken in Someren? Kom dan op dins-
dag 12 april van 19.00 – 21.00 uur naar de bibliotheek in Someren, Molenstraat 
12. Inloop is vanaf 18.30 uur.

De gemeente wil die avond graag van jou horen wat jouw uitdagingen zijn in het 
dagelijks leven, wat jouw wensen en dromen zijn. 

We willen als gemeente Someren graag inclusief zijn: dat iedereen met een be-
perking (dus ook de jongeren) zo volledig mogelijk mee kunnen doen met de 
maatschappij. De input van de avond gebruiken we bij de taken die we hebben 
als gemeente. We gaan daarmee een actielijst opstellen voor de komende 4 jaar. 
Jouw bijdrage kan een wereld van verschil maken voor jongeren in de gemeente 
Someren.

Je kunt je aanmelden vóór 7 april 2022 via communicatie@someren.nl.

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

Volg ons 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!

www.facebook.com/GemeenteSomeren
https://twitter.com/gemsomeren
instagram.com/gemeente_someren

�       
�             
�        

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Voor ieder die op 14, 15 of 16 maart is gaan stemmen: hartelijk dank hiervoor! 
Ook dank aan alle vrijwilligers die bij hebben gedragen aan het succesvol 
verlopen van de gemeenteraadsverkiezingen. Het opkomstpercentage was 
55,02%. In 2018 was de opkomst 58,1%. De uitslag kunt u bekijken op 
www.someren.nl/verkiezingen.

De uitslag per partij
     Stemmen Zetels
Gemeenschapslijst   3098   6 zetels (+1)
CDA     1959   4 zetels (-)
Wij Zijn Someren / VVD   1516   3 zetels (-)
LSH     988   2 zetels (-)
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)  766   1 zetel (-1)
Leefbaar Someren   470  1 zetel (-)

Raadsleden
Gemeenschapslijst    Met voorkeurstemmen:
    Guido Schoolmeesters 
    Bart de Groot 
    Annelieke Huijerjans 
    Overig gekozen kandidaten:
    Stef Kornuijt 
    Daan Velings 
    Jan Adriaans 

CDA    Met voorkeurstemmen: 
    Louis Swinkels 
    Overig gekozen kandidaten:
    Caroline van der Hulst-van Lierop 
    Arjan Evers
    Twan van den Boomen 

Wij Zijn Someren / VVD Met voorkeurstemmen: 
    Jules Klessens 
    Overig gekozen kandidaten:
    Koert Kusters
    Nancky van Doorn-Peerlings

LSH    Met voorkeurstemmen: 
    Marco Stolwijk 
    Overig gekozen kandidaten:
    Frank van Tulden 

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Met voorkeurstemmen: 
    Willem van Doorn

Leefbaar Someren    Arnold Verhofstad

De raadsleden hebben op maandag 21 maart de benoemingsbrief ontvangen en krij-
gen 10 dagen de tijd om deze benoeming al dan niet te aanvaarden. Op woensdag 
30 maart worden de nieuwe leden tijdens de eerste raadsvergadering geïnstalleerd. 

Meer informatie 
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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Uitgeschreven uit de basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek is 
gebleken dat vermelde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de  basisregi-
stratie personen van de gemeente Someren staan ingeschreven. Om deze reden worden 
onderstaande personen uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van de gemeente 
Someren. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente Someren, administratief gezien, ver-
blijven op een onbekend adres.

Betreffende personen
Naam:  Geboortedatum: Geboorteplaats: Uitgeschreven 
     per:
Sergejs Piļščikovs  20-01-1989 Rīga, Letland 17-02-2022
Ilmārs Krastiņš  11-06-1990 Jūrmala, Letland 17-02-2022
Jörg Ospel  14-11-1967 Mayen, Bondsrepubliek 
    Duitsland 17-02-2022
Istvan Balázs  09-12-1984 Sângeorgiu de Pădure, 
    Roemenië 10-02-2022
Levente Kovács  04-05-1971 Sălacea, Roemenië 10-02-2022
Margarita P. Kichukova 12-08-2001 Gorna Oryahovitsa, 
    Bulgarije 10-02-2022
Krasya G. Krasimirova 05-03-1995 G. Oryahovitsa, 
    Bulgarije 10-02-2022
Adil A. Osmanov 10-06-1996 Elena, Bulgarije 10-02-2022
Svetlyo S. Mihaylov  13-10-1999 G.Oryahovitsa, Bulgarije 10-02-2022
Jakub J. Pióro   29-11-1999 Siedlce, Polen 10-02-2022
Kamil D. Dołęga   30-09-1998 Siedlce, Polen 10-02-2022
Alicja A. Leśniowska  15-06-1991 Sanok, Polen 10-02-2022
Marcin K. Leśniowski 11-11-1987  Sanok, Polen 10-02-2022

Staat uw naam hierbij of weet u waar vermelde personen verblijven, neem dan binnen 
zes weken na publicatie van dit artikel, contact op met het team Publiekszaken van de 
gemeente Someren via tel. (0493)494 888 of per e-mail: gemeente@someren.nl.

Een belanghebbende kan t/m zes weken na de dag van publicatie tegen de uitschrijving 
bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Some-
ren, Postbus 290, 5710 AG  Someren. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een 
zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende  beslissing op 
bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

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
27 maart  : Keelven Trail
28 maart t/m 1 april : Militaire oefening 

• Verklaring van geen bezwaar
26 en 27 maart: passage graveltoertocht

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. 

Bekendmakingen

• Wet Geluidhinder Boerenkamplaan, Brugstraat, Kerkendijk en 
   Hoeksestraat

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit 
van 4 februari 2022 kenmerk BSV/22/00024, met toepassing van artikel 90, tweede, 
derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de 
geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van de woningen gelegen aan de wegen 
“Boerenkamplaan, Brugstraat, Kerkendijk en Hoeksestraat” te Someren, vanwege de 
wegen “Boerenkamplaan, Brugstraat en Kerkendijk” mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd 
besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de ge-
luidsbelasting, vanwege de wegen “Boerenkamplaan, Brugstraat en Kerkendijk” binnen 
de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet 
geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen vanaf 25 maart tot en 
met 5 mei 2022 ter inzage bij:
 - het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Someren, Wilhelminaplein 1, 

gedurende de openingstijden. U kunt deze stukken ook vinden op www.someren.nl;
 - het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende 

werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik 
willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering 
Verkeerslawaai (0348) 487 450.

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde 
ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De ter-
mijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de 
Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag 
na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaar-
schrift dient te worden gericht aan:
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bespaar- en/of Energiecoach worden?
Lijkt het je leuk om andere bewoners te helpen met voorlichting geven over het besparen 
van energie en geld? Heb jij je (huur)woning al verduurzaamd met maatregelen zoals 
radiatorfolie, ledlampen, tochtstrippen of andere maatregelen? En ben je bereid je verder 
te verdiepen in verdergaande besparende maatregelen voor woningen? Word dan ook 
vrijwilliger Bespaar- en/of Energiecoach en help je medebewoners energie te besparen. 
In samenwerking met het EnergieHuis Slim Wonen bieden we je een gratis workshop ‘Be-
spaar- en/of Energiecoach worden’ aan. Doe mee en meld je aan!

Aanmelden gratis opleiding Bespaar/Energiecoach
Tijdens de opleiding Bespaarcoach leer je hoe je met eenvoudige maatregelen elektri-
citeit en gas kunt besparen. Je kunt je tot 8 april a.s. aanmelden voor deze cursus. Na 
deze korte cursus van twee avonden heb je de mogelijkheid om je verder te verdiepen 
in de vervolgopleiding Energiecoach. Tijdens deze opleiding komen onderwerpen zoals 
woningisolatie, ventilatie, warmtepomp en zonnepanelen aan bod. Je kunt je tot 1 mei 
aanmelden voor de gratis opleiding energiecoach. Kijk op www.energiehuisslimwonen.nl/
bespaar-en-energiecoach voor meer informatie.

Stichting EnergieHuis Slim Wonen
De Stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking voor en door bewoners van 
8 gemeenten in de regio: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laar-
beek, Nuenen en Someren. 

Gebruik AutoMaatje Asten-Someren iets 
duurder
Wil jij naar een verjaardag, een winkel of 
bijvoorbeeld naar de kapper? Of heb je 
zin om een kop koffie te drinken bij fa-
milie, een vriend of vriendin? Maar ben 
je zelf minder mobiel en voor vervoer af-
hankelijk van anderen? Weet dan dat je 
gebruik kan maken van AutoMaatje As-
ten-Someren. 

Prijsstijging
Deze makkelijk sevice is door de recente stijging van de brandstofprijzen iets duur-
der geworden. Vanaf 21 maart betaalt u € 0,35 cent per gereden kilometer (voorheen  
€ 0,30). Deze verhoging geldt in eerste instantie tot 23 mei 2022. In de loop van mei 
wordt opnieuw naar de prijzen gekeken.

Bereikbaarheid AutoMaatje Asten-Someren
AutoMaatje is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur, 
tel. (0493) 441 266.
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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 wor-
den opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 11 t/m 17 maart 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergun-
ningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Kampstraat 18, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten  

(15-3-2022);
 - Kerkstraat 14, kappen van bomen (16-3-2022).

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.

Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Berichten over uw buurt? Meld u aan!

Wilt u op de hoogte zijn van besluiten die worden genomen in uw buurt, zoals 
aangevraagde 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.

Postbus 97
3440 AB  WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de gronden van het bezwaar. (projectnr. 2015.092.00)

• Ontwerpbestemmingsplan Steegstraat 19 – Achterweg 3

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 
25 maart 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Steegstraat 19 – Achterweg 3” met identifi-
catienummer NL.IMRO.0847.BP02021015-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De 
termijn eindigt op 5 mei 2022.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Steegstraat 19 – Achterweg 3” voorziet in het wijzigen van 
de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’. De huidige 
bedrijfswoning Achterweg 3 krijgt een reguliere woonbestemming, daarnaast worden er 
vier Ruimte voor Ruimte woningbouwkavels ontwikkeld. De locatie wordt ook voorzien van 
een landschappelijke inpassing.

Stukken ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Con-
tact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden 
inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tab-
blad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.
BP02021015-OW01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl 
geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

Indienen zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar 
maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente So-
meren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar 
willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien 
kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 11 t/m 17 maart 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergun-
ningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Achterbroek 1, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een woonhuis (14-3-2022);
 - Achterbroek 33, plaatsen van 54 zonnepanelen in veldopstelling (14-3-2022);
 - Bennenbroekstraat 48, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten acht arbeids-

migranten (16-3-2022);
 - Groenstraat 8, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten vier arbeidsmigranten 

(17-3-2022);
 - Hugterweg 6, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten  

(17-3-2022);
 - Gebergte 2, plaatsen van 52 zonnepanelen in veldopstelling (17-3-2022);
 - Kanaaldijk-zuid 41, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten acht arbeidsmi-

granten (17-3-2022);
 - Kanaaldijk-Zuid 36, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten acht arbeidsmi-

granten (17-3-2022);
 - Mortelweg 9, afwijken van de bestemming t.b.v. productiegebonden en onderge-

schikte detailhandel (17-3-2022).

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.

• Verleende omgevingsvergunningen

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 bestuurs-
recht bekend dat met ingang van 25 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt de 
beschikking omgevingsvergunning voor:
 - Ruiter 10a, inzake het brandveilig gebruiken van een zorgboerderij.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van een 
omgevingsvergunning voor de activiteit(en):

1. Brandveilig gebruik (vergunning) 

Ontwerpbesluit
Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit.

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.

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is ge-
legd, een beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet 
mee eens bent. 
U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen het ontwerpbesluit een 
zienswijze hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze hebt 
kunnen indienen.
Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Sector 
bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogen-
bosch. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voor-
ziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze procedure zijn 
kosten verbonden.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.
rechtspraak.nl/Burgers.


