
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

Raadsvergadering

Wijkagenten

Raadsvergadering

Overzicht activiteiten

Donderdag 21 april vergadert de Somerense gemeenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 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. a.  opening met overweging. 
b. Trekken van het stembriefje. 
c. Vaststellen van de agenda.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van donderdag 24 maart 
2022, woensdag 30 maart 2022 en woensdag 6 april 2022.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.
4. Ingekomen stukken.
 
HAMERSTUKKEN
5. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken oprichting en deelname stichting 

risicobeheer veiligheidsregio’s.
6. Vaststellen regiovisie Norm van opdrachtgeverschap een 10 voor de jeugd.
7. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Somerdaal fase 2.
8. Vaststellen bestemmingsplan Kerkendijk ong. – Molenbrugweg ong.
 
BESPREEKSTUKKEN
9. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven.
10. Benoemen van burgerleden in raadscommissies.
11. Sluiting

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.

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

17 april: Sint Jozef Klassieker
22 april: Colorrun

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. 

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.

14 april 2022 Meer informatie: www.someren.nl 

Werkzaamheden woonrijp maken Brim IV Someren-Eind
Rond half april wordt gestart met 
het woonrijp maken van Brim IV. De 
werkzaamheden worden in fases uit-
gevoerd. Tijdens de werkzaamheden 
worden de straten afgesloten voor 
het verkeer. Verwacht wordt dat de 
werkzaamheden in juli 2022 gereed 
zijn.

De werkzaamheden bestaan onder andere 
uit het opbreken en weer aanbrengen van 
de bestrating, zowel rijbaan als trottoirs. 
De kolken worden verwijderd en opnieuw 
aangebracht. En ook worden voorberei-
dingen getroffen voor de aanleg van de 
groenaanleg.

Fase 1:  
Esdoornstraat – Meidoorn straat
Dinsdag 19 april a.s. wordt begonnen aan 
het gedeelte van de Meidoornstraat tot 
aan de Esdoornstraat (huisnr. 39 t/m 47). 
Dit gedeelte is ongeveer 2 weken afgeslo-
ten. 

Fase 2:  
Esdoornstraat - Vuurdoorn straat
Vervolgens wordt het deel tussen de 

Esdoornstraat en de Vuurdoornstraat 
aangepakt. Deze werkzaamheden duren 
ongeveer 4 weken. 

Fase 3: Vuurdoornstraat - Kampstraat
Als laatste is het gedeelte tussen de Vuur-
doornstraat en de Kampstraat aan de 
beurt. Ook deze werkzaamheden duren 
ongeveer 4 weken. 

Verwacht wordt dat de werkzaamheden 
begin juli 2022 gereed zijn. In het najaar 

wordt het groen aangeplant in deze stra-
ten.

Meer informatie
Direct aanwonende worden via een brief 
van de aannemer op de hoogte gehouden 
van de werkzaamheden. 

Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met het Klant Contact Centrum 
van de gemeente, tel. (0493) 494 888.

Nieuwsbrief ZO Someren
Bij ’t Contact van deze week verschijnt de zevende nieuwsbrief van ZO Someren. 
Hiermee informeren we je over wat team Zorg en Ondersteuning (ZO) van de  
gemeente Someren doet en wat we voor je kunnen betekenen.
In deze uitgave onder meer interviews met maatschappelijk werkers Susan en 
Lisette van Onis, informatie over zelfhulpgroepen en het oudersteunpunt en tips 
voor een veilige woonomgeving.

Geen nieuwsbrief ontvangen?
Deze is ook op te halen op het gemeentehuis en online te lezen via 
www.zosomeren.nl



14 april 2022 Meer informatie: www.someren.nl 

Bekendmakingen

• Ontwerpbestemmingsplan Smulderslaan 46

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 14 april 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Smulderslaan 46 Someren” met 
identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021010-OW01 gedurende zes weken ter inzage 
ligt. De termijn eindigt op 26 mei 2022.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Smulderslaan 46 Someren” voorziet in het toevoegen 
van een bedrijfswoning voor het ter plaatse aanwezige agrarisch bedrijf. De locatie 
wordt voorzien van landschappelijke inpassing.

Stukken ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 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. 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 tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer 
NL.IMRO.0847.BP02021010-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 Someren, 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 Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Gemeentenieuws

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 1 t/m 5 april 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunnin-
gen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Dr. Eijnattenlaan 13, oprichten van een fietsenstalling ( 5-4-2022);
 - Kanaaldijk-zuid 1, herbouwen van hal 5 van een bedrijfsgebouw (5-4-2022).

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 1 t/m 5 april 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen 
verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Haagdoornweg 19, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (5-4-2022);
 - Kanaaldijk-zuid ongen. en andere locaties, voor het kappen van bomen met 

herplantplicht, kadastraal bekend gemeente Someren, sectie/nummer P 162 en K 782  
(7-4-2022);

 - Kerkstraat 14, kappen van bomen (5-4-2022).

Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes  
weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk 
een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en 
wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien 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 voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector  
Bestuursrecht, Postbus 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.

Wijziging inzameling Plastic, metaal en  
drankenkartons rond Pasen
Op maandag 18 april (tweede paasdag) wordt geen plastic, metaal en dranken-
kartons opgehaald. De inzameling hiervan verschuift naar zaterdag 16 april.

Melding via Afvalapp
Wilt u nooit een ophaaldag missen? Download dan de Blink Afval app. 
U kunt de app downloaden voor Android (via Google Play) en Apple (via 
de App Store). U ontvangt dan een melding wanneer er afval wordt in-
gezameld. De app is sinds kort vernieuwd.
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