
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

Preventieve en alternatieve bestrijding van de eikenprocessierups 
Door het mooie weer van de afgelopen 
tijd zijn de eikenproccessierupsen al 
in het weekend van 27 maart uit de 
eitjes gekropen. De gemeente Some-
ren is momenteel druk bezig met de 
voorbereidingen en monitoring van 
de eitjes om daarmee de overlast te 
beperken. 

In de maanden mei, juni, en juli kan op 
eikenbomen de eikenprocessierups voor-
komen. Als je in contact komt met de 
beharing van deze rupsen kan je klach-
ten krijgen zoals jeuk, huiduitslag, en/
of irritatie aan ogen of luchtwegen. De 
voorbereidingen voor de preventieve en 
alternatieve bestrijding van de eikenpro-
cessierups zijn in volle gang. Ze worden 
uitgevoerd door gespecialiseerde bedrij-
ven onder begeleiding van de gemeente. 
De komende weken worden de legsels in 
de gaten gehouden. 

Preventieve bestrijding met bacterie-
preparaat ten zuiden van de Provin-
cialeweg
Wanneer de rupsen uitkomen, wordt met 
preventief bestrijden gewacht tot er blad 
aan de bomen komt. Dan wordt het biolo-
gische bestrijdingsmiddel met een spuit-
kanon in de bomen geblazen. Dat is zeer 
effectief, omdat de rupsen in deze fase da-
gelijks eikenbladeren nodig hebben voor 
voedsel maar erg kwetsbaar zijn voor het 

biologische bestrijdingsmiddel. De wer-
king van dit middel is ongeveer 8 tot 10 
dagen. 
Wanneer de bestrijding wordt uitgevoerd, 
is geheel afhankelijk van de monitoring 
die nu plaatsvindt. Gezien de ontwikke-
lingen begint deze preventieve bestrijding 
waarschijnlijk in de week van 25 april. Op 
basis van de inventarisatie, alternatieve 
bestrijding en de ervaring van voorgaan-
de jaren worden er dit jaar in Someren 
± 8.000 inlandse en Amerikaanse eiken 
met het biologische middel bespoten. Een 
tweede behandeling binnen ca. 10 dagen 
kan noodzakelijk zijn. 

Ecologisch beheer met vlinderfilter-
kasten ten noorden van de Provinci-
aleweg
Naast preventieve bestrijding is de ge-
meente ook bezig met andere vormen van 
bestrijding. Zo is vorig jaar gestart met 
een pilot met vlinderfilterkasten. Deze 
methode ontwikkelt natuurlijke vijanden 
van de eikenprocessierups zoals bijvoor-
beeld de sluipwesp. De pilot verloopt zoals 
verwacht. Dat betekent dat we dit jaar het 
hele gebied in onze gemeente ten noor-
den van de Provincialeweg niet preventief 
spuiten. De natuurlijke vijanden waaron-
der sluipwespen heeft zich in dit gebied al 
voldoende ontwikkelt. Als er overlast van 
processierupsen ontstaat worden deze 
rupsen weggezogen.

Wilt u meer informatie over deze metho-
de van ecologisch beheer kijk dan op  ht-
tps://storix.nl/beheer-eikenprocessierups

Geen bestrijding in bos, natuurgebie-
den en zandwegen
De gemeente bestrijdt geen eikenpro-
cessierups in bos- en natuurgebieden en 
langs onverharde wegen om zoveel mo-
gelijk de natuurlijke vijand te laten ont-
wikkelen. Met uitzondering van een aantal 
locaties rond parkeerplaatsen, druk be-
zochte fietsroutes en enkele onverharde 
wegen.  
 
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de proces-
sierups, kijk dan op www.rupsen.info, 
https://processierups.nu en www.vlinder-
stichting.nl. Voor informatie over gezond-
heidsklachten kijk dan op www.ggdbzo.nl.

Gratis Inloopspreekuur in demo-woning 
U heeft vast ook gemerkt dat de gas- en elektricitieteitsprijzen tot ongekende 
hoogte zijn gestegen. En misschien heeft u ook daarom plannen om met ener-
giebesparende maatregelen aan de slag te gaan. Bedrijven die grote maatrege-
len uitvoeren, zoals spouwisolatie, het vervangen van het dak en het installeren 
van een (hybride) warmtepomp, zitten helaas vaak al tot in de komende winter 
vol met opdrachten. 

Dat wil gelukkig niet zeggen dat u helemaal 
niets kunt doen! U kunt al kleine maatre-
gelen treffen, zoals de CV-ketel op 60 gra-
den zetten of radiatorfolie of tochtstrippen 
aanbrengen. Ook alle lampen in het huis 
vervangen door LED-lampen helpt om het 
elektriciteitsverbruik te verlagen. Vindt u 

het lastig om te bepalen waarmee u het 
beste kunt beginnen of welke artikelen 
u (als huurder met kortingsvoucher van  
€ 70,- van gemeente Someren) het beste 
zelf kunt aanbrengen, maak dan gebruik 
van de inloopspreekuren van de energie- 
en bespaarcoaches in onze gemeente. 

Gratis inloopspreekuur  
zaterdag 23 april
Op zaterdag 23 april kunnen bewoners 
(huurders) en huiseigenaren in de de-
mo-woning in de duurzame wijk Groote 
Hoeven al hun vragen stellen over ener-
gie besparen en het verduurzamen van de 
woning. Een team van deskundige ener-
gie- en bespaarcoaches is deze dag aan-
wezig om al uw vragen te beantwoorden 
en samen overzicht en inzicht te krijgen 
in mogelijke bespaarmaatregelen voor de 
woning. Het energie-inloopspreekuur vindt 
op zaterdagochtend van 10.00-12.30 uur 
(vrije inloop) plaats in de demo-woning 
aan de Waterlaat 35 in Someren.

Samenwerking met EnergieHuis 
Slim Wonen
Het doel van de samenwerking is om be-
woners en huiseigenaren te helpen met 

slim energie besparen en gratis onafhan-
kelijke voorlichting te geven door deskun-
dige Energiecoaches van het EnergieHuis 
Slim Wonen.  

Nieuw in de regio: 
EnergieHuis Slim Wonen
EnergieHuis Slim Wonen is een Service-
loket van, voor en door bewoners. Het 
doel is om bewoners en huiseigenaren 
te helpen met slim energie besparen en 
gratis voorlichting. Bewoners kunnen op 
de website www.energiehuisslimwonen.nl 
deskundige en onafhankelijke informatie 
krijgen om de woning te verduurzamen. 
EnergieHuis Slim Wonen is een samenwer-
king van acht gemeenten: Asten, Deurne, 
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, 
Laarbeek, Nuenen en Someren. Meer we-
ten: info@energiehuisslimwonen.nl 

21 april 2022 Meer informatie: www.someren.nl 



 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

FACEBOOK
TWITTER-SQUARE
instagram

Gemeentenieuws
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Doe mee met het onderzoek ‘Hoe kansrijk ben jij?’ 
Er zijn heel veel redenen om bezig te zijn met je ontwikkeling. Van leuker werk 
willen tot beter betaald werk, werk waarmee je gezond oud kunt worden of 
werk waarin je talenten beter tot hun recht komen. Werk met meer of minder 
uren, werk na er een tijdje uit te zijn geweest of betekenisvoller werk.

Inzicht in arbeidsmarkt
Om een beeld te vormen hoe de arbeids-
marktregio Helmond-de Peel ervoor staat 
op het thema Leven Lang Ontwikkelen, 
start het onderzoek ‘Hoe kansrijk ben jij?’. 
Iedereen die een baan heeft in deze regio 
kan hieraan meedoen. Ook wordt een aan-
tal MKB-werkgevers geselecteerd en uitge-
nodigd via een brief. De resultaten worden 
gebruikt om samen te werken aan een vita-
le arbeidsmarkt in De Peel.

Kans op mooie prijzen
Ga naar www.mijnboost.nl/hoekansrijkben-
jij, vul het onderzoek in vóór 1 mei maak 
kans op mooie prijzen, waaronder een luchtballonvaart over deze kansrijke regio.

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 zwemabon-nement aanvragen.

Digitaal aanvragen via www.someren.nl
• 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
• 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.

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

vermelding van aanvragen 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 ver-melding in dit overzicht kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend.

• Evenementen
22 t/m 26 april: Viering 100 jaar De Hei
27 april: Koningsdag 2022 Someren-dorp
27 april: Koningsdag Someren-Eind
27 april: Koningsdag speelveldje Lierop
 
• Melding gebruik openbaar gebied
25 april: Koffie, kletsen en klassiekers

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. 

Wijziging afvalinzameling Koningsdag
Op woensdag 27 april (Koningsdag) wordt geen restafval opgehaald. De inzameling 
hiervan verschuift naar  zaterdag 30 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 
ingezameld. De app is sinds kort vernieuwd.
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Dorpsondersteuners 
De dorpsondersteuners zijn er voor u! Neem dus gerust contact op als u een on-
dersteu-ningsvraag heeft en niet precies weet waar u moet beginnen met zoeken. 
Dit is geheel kos-teloos.

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



Gemeentenieuws

Bekendmakingen

• Alcoholwetvergunning Oude Roem Handhaven

De Burgemeester van Someren is voornemens om een alcoholwetvergunning te verlenen 
aan Handboogvereniging Oude Roem Handhaven voor de kantine, gelegen aan de Potak-
kerweg 27, 5712 AV te Someren.

De ontwerpvergunning ligt voor belanghebbenden vanaf 22 april 2022 gedurende zes 
weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Voor inzage of 
eventuele vra-gen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494888.

Vanaf 22 april 2022 kunnen belanghebbenden gedurende zes weken schriftelijk of mon-
deling hun zienswijze omtrent de ontwerpvergunning naar voren brengen. Schriftelijke 
zienswijze kan gestuurd worden naar Postbus 290, 5710 AG Someren.

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 6 t/m 13 april 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunnin-
gen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Boomen 9, plaatsen van 44 zonnepanelen in veldopstelling (9-4-2022);
 - Geldestraat 9, brandveilig gebruiken van een woonzorgvoorziening (11-4-2022);
 - Hollestraat 19, brandveilig gebruiken van een woonhuis t.b.v. huisvesten arbeids-

migranten (6-4-2022);
 - Kanaaldijk-noord 7a, oprichten van een opslaghal met kantoor (12-4-2022);
 - Melchertstraat 16, realiseren van een afdak aan de achtergevel van een woonhuis 

(7-4-2022);
 - Slievenstraat 77, verbouwen en uitbreiden van een woonboerderij (8-4-2022);
 - Zandstraat 97, plaatsen van zonnepanelen binnen bouwblok, sectie/perceelnr. R 923 

(12-4-2022);
 - Zilverdrager ongen. (kavel 173), oprichten van een woonhuis (8-4-2022).
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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 6 t/m 13 april 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen 
verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Belleweg 9, uitbreiden van een kantoorgebouw (11-4-2022);
 - Kerkweijerstraat 12 t/m 60, brandveilig gebruiken van een woonzorgvoorziening 

(12-4-2022);
 - Varenschutseweg 28, kappen van bomen (11-4-2022).

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 voor-
zien zijn van dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te geven waar-
om 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 6 t/m 13 april 2022 is de volgende verlenging van de beslistermijn 
verzonden (datum verzenden staat tussen haakjes):
 - Offermansstraat 7, inzake het afwijken van de bestemming t.b.v. wonen.

Is verlengd met ten hoogste zes weken (verzenddatum besluit: 7-4-2022).

Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit staat geen bezwaar/beroep open.


