
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

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
In verband met interne bijeenkomsten voor het personeel zijn er gewijzigde 
openingstijden voor het gemeentehuis:
• Maandag 4 april: 11.00-17.00 uur 

Avondopenstelling 17.00-20.00 uur
• Donderdag 7 april: 9.00-15.30 uur

Van 1 april t/m 29 april a.s.: 
Voorverkoop abonnement De Diepsteeckel
Vanaf zondag 1 mei a.s. is zwembad De Diepsteeckel weer geopend. Het zwemseizoen loopt tot en met woensdag 
31 augustus 2022. Vanaf 1 april tot en met 29 april a.s. kunt u met korting een zwemabonnement aanvragen.

Digitaal aanvragen via 
www.someren.nl
• Vanaf 1 april tot en met 29 april 2022
• Tijdens deze periode € 5,00 korting per 

abonnement
• Betaling via iDeal
• Recente pasfoto meenemen bij ophalen 

abonnement
• U kunt het abonnement afhalen bij de 

kassa van het zwembad tijdens ope-
ningstijden

Voorverkoop aan de kassa van het 
zwembad
• Woensdag 13 april van 13.00 tot 17.00 uur
• Vrijdag 22 april van 16.00 tot 20.00 uur
• Schrijf naam, woonplaats en geboorte-

datum van de aanvrager op een briefje 
en lever dit in met een recente pasfoto 
bij de kassa van het zwembad

• Bij de aanvraag betaalt u het abonne-
ment (pinnen mogelijk)

Tarieven abonnementen tijdens 
voorverkoop 2022
• Abonnementen volwassenen € 50,00 
• Abonnementen kinderen 

(4 t/m 15 jaar) € 30,00 

Meer informatie
Voor meer informatie over het zwem-
bad kunt u kijken op www.someren.nl/
zwembad.

Wilt u wekelijks het gemeente-
nieuws per mail ontvangen? 

Stuur dan een mail naar 
communicatie@someren.nl 

onder vermelding van aanvragen 
gemeentenieuws.

Oekraïense vluchtelingen in 
Stichting De Bungalow 

Sinds afgelopen weekend worden er Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Stichting 
De Bungalow (voormalige Rode Kruis Bungalow) in Lierop. De gemeente heeft Stichting 
De Bungalow onlangs aangedragen bij de Veiligheidsregio als een beschikbare locatie 
voor opvang.

In totaal kunnen in De Bungalow 20 personen opgevangen worden. Inmiddels is deze 
capaciteit bereikt. 

Het gemeentebestuur is diep geraakt door de ge-
beurtenissen in Oekraïne en stelt zich ruimhartig 
op voor Oekraïense vluchtelingen. Het doet dan 
ook goed dat de aangedragen locatie nu daad-
werkelijk ingezet wordt.

Voor meer informatie over initiatieven en hulp 
aan vluchtelingen kunt u terecht op 
www.someren.nl.

www.someren.nl
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Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren

Postbus 290
5710 AG Someren

T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl

www.someren.nl

Vacature

Zwembad De Diepsteeckel
Lijkt het je leuk om tijdens het zwemseizoen (mei t/m 
augustus) toezicht te houden bij het zwembad? En daarnaast 
te zorgen voor het dagelijks onderhoud en andere
voorkomende werkzaamheden? Stuur dan vóór 22 april een 
reactie naar r.vanhaandel@someren.nl

Ook als je niet het hele zwemseizoen beschikbaar bent kun je 
solliciteren. 

Meer informatie
Ga naar www.someren.nl en kijk bij de vacaturesAcquisitie naar aanleiding van deze

advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Vacature

Zwembad De Diepsteeckel

Lijkt het je leuk om tijdens het zwemseizoen (mei t/m 
augustus) bezoekers te ontvangen en receptie-, kassa en
andere werkzaamheden uit te voeren? Stuur dan vóór 22 april 
een reactie naar r.vanhaandel@someren.nl

Ook als je niet het hele zwemseizoen beschikbaar bent kun je 
solliciteren. 

Meer informatie
Ga naar www.someren.nl en kijk bij de vacatures

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



Commissievergaderingen

Woensdag 6 april vergaderen de commissies ter voorbereiding op de 
raadsvergadering. De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

Spreekrecht
Insprekers kunnen zich melden bij de griffier door een e-mail te sturen naar de griffier 
(j.oostdijk@someren.nl) of haar dit telefonisch te melden, tel. (0493) 494 888.

Op woensdag 6 april om 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte. Op de agenda 
staan de volgende onderwerpen:
1.  Opening en vaststelling van de agenda.
2.  Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 10 maart 2022 en 

behandelen stand van zaken actielijst.
3.  Regionale samenwerking.
4.  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Somerdaal fase 2.
5.  Vaststellen bestemmingsplan Kerkendijk ong. – Molenbrugweg ong.
6.  Ingekomen stukken/mededelingen:
  a. Geen onderwerpen
7.  Rondvraag.

Op woensdag 6 april om 20.45 uur vergadert de commissie Burger en bestuur. 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1.  Opening en vaststelling van de agenda.
2.  Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 10 maart 2022 en 

behandelen stand van zaken actielijst.
3.  Regionale samenwerking.
4.  Vaststellen regiovisie norm van opdrachtgeverschap een 10 voor de jeugd.
5.  Afzien van rol in proces tot continuering buurtsuper Someren-Eind.
6.  Ingekomen stukken/mededelingen.
  a. Informatie over kadernota 2023 Peelgemeenten.
7.  Rondvraag.
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Bezwaarschriftencommissie

Datum en locatie hoorzitting
Op donderdag 7 april 2022 is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschriften-
commissie. 
De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Asten, Koningsplein 3 en begint 
om 19.30 uur.

Zaak
19.30 uur  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van Someren om het verzoek om handhavend op te treden 
tegen het gebruik van het perceel Beliënberkdijk 42, af te wijzen.

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.

Alzheimer Café Peelland op dinsdag 5 april
De bijeenkomst op 8 maart toonde aan dat er behoefte is aan het Alzheimer Café. Meer 
dan dertig belangstellenden uit Deurne, Asten en Someren en een tiental vrijwilligers 
zorgden voor een gezellig gevulde Spiegelzaal. Gespreksleidster Hannie Derksen en 
psycholoog Martine Veldman gingen voor de pauze met elkaar in gesprek over het 
thema ‘Onbegrepen gedrag’ en na de pauze werd ingegaan op vragen uit de zaal. Al 
met al een bijeenkomst zoals het Alzheimer Café bedoeld is: informatie opdoen van 
een deskundige en van elkaar, ervaringen delen en zo mogelijk direct verwezen worden 
naar de juiste instantie.

Thema 5 april 2022: Van niet-pluis-gevoel naar diagnose, en dan ...?           
Aan een periode van vermoedens en onzekerheid komt een einde op de dag dat je 
te horen krijgt dat je naaste dementie heeft. Voor veel mensen is dat een opluch-
ting en een klap tegelijk: je weet wat er aan de hand is, maar je weet ook dat er nog 
geen genezing mogelijk is. Iedereen gaat daar anders mee om, maar de impact van 
dementie op het leven is voor de meeste mensen groot. En niet alleen voor de men-
sen met dementie, maar ook voor de partner, familieleden en vrienden. Hoe open 
ben je er over? Hoe vertel je het aan je omgeving? Hoe ga je om met je emoties?                                          
Gasten zijn Sonja Verstraeten en mevr. Raaijmakers, artsen Maxima Medisch Centrum.                                                                                        

Verder dit jaar
Doordat verschillende eerder geplande themabijeenkomsten vanwege corona niet zijn 
doorgegaan, is in het jaarprogramma e.e.a. verschoven. Zo is de viering van het vijf-
jarig bestaan verplaatst naar december. De volgende bijeenkomsten zijn dinsdag 3 mei 
(thema: dementie en bewegen) en dinsdag 7 juni (thema: van thuis naar verpleegte-
huis).

Alzheimer Café Peelland is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en be-
langstellenden uit Asten, Deurne en Someren en wordt gehouden op de eerste dinsdag 
van de maand in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten, van 
19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Let op: Zaterdag 2 april geen  
textielinzameling
De verenigingen hebben jarenlang maandelijks huis aan huis textiel ingezameld. Hier 
komt nu een wijziging in. De Somerense verenigingen hebben besloten het aantal inza-
melingen te verminderen. 
Door de dalende opbrengst van het textiel en de hoge brandstofprijzen is de opbrengst 
per inzameling sterk gedaald. Een aantal inzamelingen komen hierdoor te vervallen. 

Inzameldagen
De inzameldata van dit jaar zijn 4 juni, 3 september en 3 december 2022. Door op deze 
data kleding aan de straat aan te bieden, blijft u de deelnemende verenigingen steunen!

Afvalkalender/afvalapp
Maakt u gebruik van de papieren afvalkalender dan willen we u verzoeken zelf de data 
voor textiel hierop aan te passen. Bij het gebruik van de afvalapp van Blink krijgt u  
automatisch een berichtje wanneer het textiel wordt opgehaald.

Sociaal café Asten – Someren is terug! 
Kom naar het sociaal café op donderdag 14 april van 15.30 tot 17.00 uur 
bij De Ruchte in Someren (Laan ten Roode 71). Het Sociaal Café is voor alle 
vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en welzijn in Asten en Someren. En 
voor inwoners die een initiatief willen starten of zijn gestart. Het is gezellig,  
informatief en dé manier om je netwerk te vergroten. Na een noodgedwongen 
pauze van ruim 2 jaar, kunnen we elkaar eindelijk weer gewoon ontmoeten. 

Sterk sociaal netwerk 
Het doel van een Sociaal Café is een sterk sociaal netwerk voor jong en oud. Tijdens 
het sociaal café kan men open met elkaar in gesprek. Ook is er de mogelijkheid om 
aan aanwezige deskundigen (vrijwillig en professioneel) vragen te stellen over diverse 
onderwerpen. Elke keer komt er een ander thema aan bod. Natuurlijk is het interessant 
om meer van een thema te weten, maar het sociaal café is er vooral om te ontmoeten, 
elkaar te zien en contacten te leggen. 

Tijd om bij te praten
Normaal gesproken heeft elk Sociaal Café een thema. Omdat we elkaar zo lang niet op 
deze manier ontmoet hebben, focussen we ons op informeel bijpraten met elkaar. Ook 
is er ruim tijd voor de zeepkist. 

De zeepkist
De zeepkist staat klaar. Waarvoor ook alweer? Op de zeepkist mag je één minuut iets 
vertellen over een mooi (burger)initiatief binnen wonen, zorg en welzijn. Dat kan spon-
taan, maar liever ontvangen wij jouw aanmelding als je hier gebruik van wilt maken via 
i.hurkens@oniswelzijn.nl. 

Gratis toegankelijk 
Het sociaal café is gratis toegankelijk. Vooraf aanmelden hoeft niet. 

Voorbereidingsgroep
Het initiatief Sociaal Café komt van o.a. betrokken inwoners, gemeenten, Onis en zor-
ginstellingen. Heb je vragen of wil je meedoen? Dan kun je contact opnemen met   
i.hurkens@oniswelzijn.nl. 

Zaterdag 2 april oud-ijzerinzameling 
Someren-Dorp
Op zaterdag 2 april a.s. houdt Muziekvereniging Somerens Lust voor de inwoners van 
Someren Dorp haar halfjaarlijkse oud-ijzeractie. Oud-ijzer, aluminium, koper, blik en lood 
kunt u vanaf 9.30 uur aan de openbare weg zetten. Zij komen het dan graag ophalen.

Om milieutechnische redenen kunnen zij géén diepvriezers, koelkasten, gasflessen,  
accu’s en velgen met autobanden meenemen.

www.somerenslust.nl / tel: (06) 34 95 80 61

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

vermelding van aanvragen gemeentenieuws.
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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
2 april:  Passie Lierop 2022 

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

• Besluiten van Peelgemeenten 

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten, ie-
der voor zover bevoegd namens de colleges van burgemeester en wethouders en de 
burgemeesters van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren 
en voor zover bevoegd voor het openbaar lichaam Peelgemeenten, heeft het volgende 
vastgesteld:

• Intrekkingsbesluit diverse mandaten Peelgemeenten (volgnummer: 2022, 117085) 
• Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2022 (volgnummer: 2022, 117082) 
• Extern mandaatbesluit bijzondere bijstand 2022 (volgnummer: 2022, 117079)

De besluiten zijn op 16 maart 2022 bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl 
en werken terug tot 1 januari 2022. De besluiten kunt u snel terugvinden op  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl, vul bij de zoekterm Someren en het volgnum-
mer in.

Wijkagenten
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij of 
zij signaleert sociale problemen, criminaliteit en overtredingen op het gebied van 
milieu en verkeer en speelt hierin een handhavende en adviserende rol.
De wijkagenten zijn te bereiken via 0900-8844. Voor Someren-Dorp kunt u terecht 
bij wijkagenten Jeroen van Aarle en Yvo den Hartog. Voor Lierop, Someren-Eind, 
Someren-Heide en het buitengebied kunt u terecht bij Suz Versleijen.

U kunt ook op www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten een contactformulier  
invullen. Dan neemt de wijkagent contact met u op.

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 wor-
den opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 18 t/m 23 maart 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergun-
ningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Eindje 6, afwijken van de bestemming voor het oprichten van units t.b.v. tijdelijk 

huisvesten arbeidsmigranten (22-3-2022);
 - Laan ten Roode 15, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(23-3-2022);
 - Ruiter 1, afwijken van de bestemming voor het verbouwen van een veldschuur 

voor het oprichten van een bijgebouw t.b.v. kinderopvang, dierenverblijf en opslag  
(19-3-2022).

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 18 t/m 23 maart 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergun-
ningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Geerkesweg 38, wijzigen van de gevel van een woonhuis (23-3-2022);
 - Ploegstraat 53, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten tien arbeidsmigran-

ten (21-3-2022);
 - Smulderslaan 40, plaatsen van zonnepanelen in veldopstelling (23-3-2022);
 - Tuinstraat 18, oprichten van een woonhuis (21-3-2022);
 - Wingerd 24, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten zes arbeidsmigranten 

(21-3-2022).

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 indie-
nen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten ver-
bonden. 
U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe u 
dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

• Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer

De volgende ingekomen melding wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 
Wet milieubeheer: 
 - Scheidingsweg 7, voor het veranderen van een inrichting (veranderen veebezetting, 

i.p.v. varkens worden runderen en paarden gehouden). Melding ingevolge het Activi-
teitenbesluit. De melding is ingekomen op 25 november 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 1 tot 15 april 2022.


