
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

Gemeentehuis gesloten
Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en maandag 18 april (Tweede Paasdag) is het gemeentehuis gesloten. De avondopenstelling 
op maandag 18 april komt te vervallen.

Subsidie aanvragen? Doe het op tijd! 
Wilt u als vereniging, stichting of groep 
initiatiefnemers een activiteit organi-
seren die bijdraagt aan het algemeen 
maatschappelijk en/of sociaal belang van 
Someren? Dan kunt u hiervoor subsidie 
aanvragen. De gemeente toetst uw aan-
vraag aan de subsidiewet- en regelgeving. 
Als de aanvraag hierop aansluit, verlenen 
wij de subsidie. 

Er zijn twee mogelijkheden: 
1. jaarlijkse subsidie
2. eenmalige subsidie voor incidentele 

activiteiten of opstartende activiteiten 
met een beperkte duur (maximaal 4 
opeenvolgende jaren) 

Hoe werkt het?
Subsidies lager dan 2500 euro worden bij 
besluit verleend en doorgaans direct vast-
gesteld. 

Subsidieaanvragen hoger dan 2500 euro 
worden voorlopig toegekend en achteraf 
vastgesteld. Ná het subsidiejaar onder-
zoeken we of (in hoeverre) de activiteiten 
zijn verricht en wat er daadwerkelijk is be-
steed aan het initiatief. Op basis hiervan 
stellen we de subsidie definitief vast. Dit 

kan een lager bedrag zijn dan in eerste in-
stantie is verleend. Het teveel ontvangen 
subsidiebedrag kunnen we terug vorde-
ren, ook als blijkt dat niet aan de subsi-
dievoorwaarden is voldaan.  

Hoe vraag ik subsidie aan?
1. Via het digitale formulier op onze 

website, scan daarvoor de QR-code
2. Via het algemene mailadres:  

gemeente@someren.nl
3. Schriftelijk via het postadres van de 

gemeente Someren, Postbus 290, 
5711 AG Someren.

Wanneer aanvragen?
Aanvragen voor jaarlijkse (structurele) 
subsidie moeten vóór 1 mei van het jaar 
voorafgaand aan het subsidiejaar bij ons 
binnen zijn. Dus wilt u subsidie voor 2023, 
vraag deze dan aan vóór 1 mei 2022.

Aanvragen voor eenmalige subsidie moet 
u uiterlijk 8 weken voor aanvang van de 
incidentele activiteit bij ons indienen.

Verantwoording achteraf
Ontving u subsidie in 2021? Dan moet u 
voor definitieve vaststelling van het be-

drag nog een aanvraag doen. Doe dit ook 
vóór 1 mei 2022 om te voorkomen dat u 
subsidie terug moet betalen.

Voor een kleinere activiteit moet u binnen 
8 weken nadat de activiteit heeft plaatsge-
vonden laten zien dat de activiteiten zijn 
uitgevoerd en dat aan de eventuele ver-
plichtingen is voldaan. Ook dit kunt u doen 
via een aanvraag vaststelling subsidie.

Wijzigingen in het bestuur of in de 
naam van de organisatie/stichting?
Vergeet deze niet door te geven aan de 
Kamer van Koophandel. Denk hierbij aan 
een andere samenstelling van het bestuur 
of adreswijziging van bestuursleden. De 
KvK zorgt dan voor een correcte registra-
tie in onze systemen. Dit is nodig voor de 
subsidieverstrekking.
 
Nog vragen?
Mail naar gemeente@someren.nl t.a.v. 
mevrouw P. Handels of informeer via het 
algemeen telefoonnummer 
(0493) 494 888 op maan-
dag t/m donderdag tussen 
9.00 en 17.00 uur of vrij-
dag tussen 9.00-12.30 uur. 

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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Vanaf maandag 11 april a.s.:
Wegafsluiting Dijkstraat tussen Lierop en 
Asten
Van april tot en met november 2022 wordt het fietspad aan de Dijkstraat in 
Asten vernieuwd en verbreed. Het huidige fietspad is van slechte kwaliteit 
en te smal voor veilig fietsverkeer in twee richtingen. Het fietspad is een 
belangrijke route voor fietsverkeer tussen Lierop en Asten. 

Wegafsluiting motorverkeer
Vanaf 11 april 2022 wordt gestart met de aanleg van het nieuwe fietspad. De werk-
zaamheden worden in fases uitgevoerd. Gestart wordt in het deel tussen de Aa en 
de Hoekstraat. Tijdens de aanleg wordt de weg voor doorgaand motorverkeer afge-
sloten. Het verkeer wordt omgeleid.

Fietsverkeer
In de 1e fase tussen de Aa en Hoekstraat kan de fietser langs de werkzaamheden 
over de rijweg fietsen. Hierna kan men weer gebruik maken van het fietspad. In de 
volgende fase wordt het fietsverkeer middels borden omgeleid. De 1e fase duurt 
ongeveer 4 tot 5 weken.

Actuele informatie
Houd voor de actuele verkeerswerkzaamheden de website van de gemeente Asten in 
de gaten, www.asten.nl. Ook is het mogelijk om gedurende het project u te abonne-
ren op een digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan door uw e-mailadres te sturen naar 
r.mertens@asten.nl

Tot en met 29 april a.s.:
Voorverkoop abonnement De Diepsteeckel

Vanaf zondag 1 mei a.s. is zwembad De Diepsteeckel weer geopend. Het zwem-
seizoen loopt tot en met woensdag 31 augustus 2022. Tot en met 29 april a.s. 
kunt u met korting een zwemabonnement aanvragen.

Digitaal aanvragen via www.someren.nl/zwembad
• 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 openingstijden

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 geboortedatum 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 abonnement (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 zwembad kunt u kijken op www.someren.nl/zwembad.



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, 
Wilhelminaplein 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 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 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 
Omgevingsdienst 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 
bezwaarmaker 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 verzoek om informatie.

  Volgens het college komt uit het verzoek naar voren dat bezwaarmaker 
enkel gegevens uit bestemmingsplannen en landelijke regelgeving vraagt. 
Bestemmingsplannen 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 
bezwaarmaker 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 herhaald verzoek om informatie.

  Volgens het college heeft bezwaarmaker al eerder een verzoek ingediend om 
de digitale 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 punten 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 
bezwaarschriftencommissie, Gerdy Meulensteen, telefoonnummer (0493) 671 212. Of 
g.meulensteen@asten.nl.

Gemeentenieuws
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Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren

Postbus 290
5710 AG Someren

T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl

www.someren.nl

Adviseur Financiën
(32-36 uur per week)

Maak jij het verschil als adviseur voor bestuur, management en 
collega’s? Vind je het leuk om te werken in een breed en 
afwisselend takenpakket? 

Dan is de gemeente Someren op zoek naar jou!

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl.
Functiewaardering schaal 10, max. € 4.671,- 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

Adviseur P&O
(28 uur per week)

Ben jij een allround P&O-adviseur met een eigentijdse visie op 
de bijdrage die P&O kan leveren aan de verdere ontwikkeling 
van onze gemeente? Sta jij te popelen om mee te werken aan 
het realiseren van onze ambities en doelen? 

Dan zoeken we jou om met ons je tanden te zetten in de 
uitdagingen die op ons afkomen! 

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl.
Functiewaardering schaal 9, max. € 4.208,- bij 36 uur/week.

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



Gemeentenieuws

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.

• Verklaring van geen bezwaar
9 en 10 april 2022:  oldtimerrit 

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

• Vastgesteld bestemmingsplan Moorsel 3

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 maart 2022 het bestemmingsplan “Herziening Moorsel 3 Lierop” ongewijzigd (identifi-
catienummer NL.IMRO.0847.BP02021016-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan “Herziening Moorsel 3 Lierop” voorziet in de uitbreiding van het 
aantal slaapplaatsen bij de groepsaccommodatie van 56 naar 80, het vergroten van het 
bestemmingsvlak ‘recreatie’ en het positief bestemmen van de reeds vergunde Bed & 
Breakfast. Vergaderen wordt mogelijk als ondergeschikte nevenactiviteit en de locatie 
wordt voorzien van een landschappelijke inpassing.

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 8 april 2022 
gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 9 april tot en 
met 20 mei 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.BP02021016-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.

Omgevingsvergunningen 

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 24 t/m 31 maart 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergun-
ningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Haagdoornweg 27a,  afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigran-

ten (28-3-2022);
 - Keizerstraat 37, oprichten van een schuur (29-3-2022);
 - Loostreeplaan 31, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(30-3-2022);
 - Ter Hofstadlaan 78, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigran-

ten (30-3-2022);
 - Wevelsdaal 30, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(30-3-2022);
 - Zilverdrager 26, bronbemalen (26-3-2022);
 - Korteweg ongen., realiseren van een honden-uitlaatplaats (24-3-2022). 

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 24 t/m 31 maart 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergun-
ningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Belleweg 7, verbouwen van een kantoor en vernieuwen van een bedrijfshal (28-3-

2022);
 - De Horst 11 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (24-3-2022);
 - Groeningen 42, uitbreiden van een woonhuis met een dakopbouw(28-3-2022);
 - Half Elfje 4, oprichten van een kantoorpand (30-3-2022);
 - Hooghoef 14, tijdelijk bewonen van een bijgebouw (31-3-2022);
 - Kerkstraat 30d, realiseren van personeelsruimten op de eerste verdieping van een 

supermarkt (28-3-2022);
 - Kommerstraat 54a, plaatsen van een tijdelijke woonunit (31-3-2022);
 - Wijtenhofstraat 3, uitbreiden van een woonhuis (24-3-2022);
 - Zandstraat ongen. (nabij 99), afwijken van de bestemming t.b.v. het realiseren 

van een schuilhut (30-3-2022);
 - Zilverdrager 6, oprichten van een woonhuis (25-3-2022).

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 verbonden. 

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

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.
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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 23 t/m 31 maart 2022 zijn de volgende verlengingen van de beslister-
mijn verzonden (datum verzenden staat tussen haakjes):
 - Beneluxstraat 10, uitbreiden van een bedrijfsruimte (31-3-2022);
 - Boerenkamplaan 48, afwijken van de bestemming t.b.v. statische opslag (25-3-

2022);
 - Goede Vaart (t.h.v. de Sluisstraat), inzake het bouwrijp maken van een terrein en 

het aanleggen van een waterberging (23-3-1022);
 - Langendijk 15, inzake het legaliseren van de bestaande bebouwing (31-3-2022).

Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit staat geen bezwaar/beroep open.

• Ontwerp omgevingsvergunning

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 8 april 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt de 

ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor:
 - Hugterweg 6, inzake het brandveilig gebruiken van een gebouw voor huisvesting van 

arbeidsmigranten.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit project 
door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
 - Brandveilig gebruik (vergunning)

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.

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zijn/haar ziens-
wijze(n) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college 
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 het KCC, via tel. (0493) 494 888.

De gemeente maakt 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.

Gemeentenieuws
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