
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 donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei  is het gemeentehuis 
gesloten. 

Dodenherdenking 4 mei 2022 
Het Comité 4 en 5 mei Someren organi-
seert in samenwerking met de gemeente 
Someren de jaarlijkse Dodenherdenking 
op woensdag 4 mei a.s. Om 20.00 uur 
nemen wij voor alle oorlogsslachtoffers  
2 minuten stilte in acht. 

Vrijheid voor iedereen
Herdenken doe je samen. Ook dit jaar ko-
men jong en oud samen om stil te staan 
bij de burgers en militairen die zijn omge-
komen of vermoord tijdens oorlogen van 
toen en ook tijdens de huidige oorlogen en 
vredesoperaties.  

Houd het levend
Ook anno 2022 is vrijheid nog steeds 
geen vanzelfsprekendheid. Het is nu be-
langrijker dan ooit om ons ervan bewust 
te blijven dat leven in vrijheid een prach-
tig geschenk is. Omdat er steeds minder 
mensen zijn die de Tweede Wereldoorlog 
bewust hebben meegemaakt, is het be-
langrijk dat verhalen worden doorverteld. 
Dit jaar vertelt onder andere Theo van 
Heugten een verhaal van een onderduiker. 

Programma
Het programma gaat om 19.00 uur van 
start in de Ruchte en alle belangstellenden 
zijn van harte welkom!  
1. Opening met bazuingeschal – Muziek-

vereniging Somerens Lust
2. Welkomstwoord door Martie Jeuken
3. Lied Soldier’s  Poem – Artisjok      

4. Overdenking door Dominee Bernadet-
te van Litsenburg

5. Gedicht “Spiegel naar de toekomst” 
door Lynn van Hulst

6. Muzikaal intermezzo -  Gypsy Jazzor-
kest Noach Corvers

7. Voorlezen van namen gevallenen door 
Danielle van Helmond - Hoeben  

8. Verhaal van de onderduiker door Theo 
van Heugten 

9. Lied Marjolein (Cornelis Vreeswijk) 
door Artisjok 

10. Vertrek naar monument met Schut-
tersgilde St. Joris

11. Aankomst bij monument
12. Muziekstuk door Ensemble Muziekver-

eniging Somerens Lust
13. Last Post door Peter Crooijmans (MSL)

14. Twee minuten stilte (20.00 uur)
15. Wilhelmus, 2 coupletten en hijsen van 

de vlag door twee leden van de Stich-
ting Veteranen Someren

16. Kranslegging door burgemeester  
Dilia Blok

17. Toespraak door burgemeester  
Dilia Blok

18. Krans- en bloemlegging en muzikaal 
intermezzo door MSL Ensemble

19. Vendelgroet door Schuttersgilde St. 
Joris

20. Einde ceremonie bij monument en 
vertrek naar de Ruchte 

21. Ontvangst koffie/thee in de foyer van 
de Ruchte met een optreden van Gy-
psy Jazzorkest Noach Corvers. 
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Tot en met 29 april a.s.: 
Laatste kans 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
•  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

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.

Someren blijft mantelzorgers waarderen
De inzet van mantelzorgers is ontzettend belangrijk. Als gemeente laten we 
onze waardering voor deze vrijwilligers elk jaar blijken, onder meer door het 
mantelzorgcompliment uit te delen.

Lager bedrag 
De gemeente Someren blijft mantelzorgers waarderen met een geldbedrag. Het bedrag 
is wel lager ten opzichte van voorgaande jaren, namelijk maximaal € 70,- in plaats van  
€ 100,-. Dat komt omdat we moesten bezuinigen per 2022. Dit neemt niet weg, dat we 
de impact van mantelzorg niet onderschatten en de groep mantelzorgers blijven onder-
steunen waar dat kan. Zo is er het Steunpunt Mantelzorg en zetten we mantelzorgers 
extra in het zonnetje op de Dag van de mantelzorg.

Vorm blijft hetzelfde, datum aanvraag wijzigt
We hebben ook dit jaar voor een financiële bijdrage gekozen, omdat we merken dat de 
meeste mantelzorgers liever een geldbedrag willen dan een cadeaubon of een uitje. Zo 
kunt u zelf bepalen waar u dit bedrag aan uitgeeft.
Naast het bedrag dat dit jaar verandert, wijzigt ook de aanvraagtermijn. U kunt het man-
telzorgcompliment 2022 aanvragen tussen 1 september en 1 december. Eerst was dit 
vanaf 1 mei, maar daar maakte bijna niemand gebruik van.
 
Dus zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in Someren woont en die zorg nodig 
heeft? Dan kunt u tussen 1 september en 1 december het mantelzorgcompliment aan-
vragen. Dit doet u samen met degene voor wie u zorgt.
Vanaf half augustus informeren wij inwoners hier nogmaals over via bijvoorbeeld  
’t Contact, de website en sociale media. 
 
Steunpunt Mantelzorg is er het hele jaar door voor u
Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan informatie of praktische tips? Of wilt u uw 
verhaal kwijt? Neem dan contact op met Steunpunt Mantelzorg van Onis Welzijn. Dat kan 
via (0493) 441 253 of m.lenders@oniswelzijn.nl 

Het Steunpunt Mantelzorg verzorgt verder interessante workshops en cursussen. Kijk 
daarvoor eens op de website www.oniswelzijn.nl onder mantelzorg. Door het 
steunpunt te subsidiëren, wil de gemeente Someren nogmaals onderstrepen, 
hoe waardevol mantelzorgers zijn voor onze hulpbehoevende inwoners.

Mede door de stijgende gas- en energieprijzen  
hebben steeds meer inwoners plannen om hun huis 
te verduurzamen. Deze week tref je een bijlage aan 
waarmee we inwoners verder op weg willen helpen. 
Samen maken we Someren Natuurlijk Duurzaam.
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Informatieavond inbraakpreventie
Op dinsdag 17 mei - aanvang 19.30 - 
wordt in De Ruchte een informatieavond 
over inbraakpreventie georganiseerd. Ie-
dereen is van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. 

Gemeente Someren werkt samen met 
verschillende partners aan een veilige 
woonomgeving voor alle inwoners. Weet u welke maatregelen u kunt nemen om het 
risico op inbraak te verkleinen? Tijdens deze informatieavond komt u daar van alles over 
te weten. Er zal onder andere toelichting worden gegeven door een adviseur van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), politie en een gecertificeerd 
beveiligingsbedrijf. 

Aanmelden
Meld u aan voor deze avond vóór vrijdag 13 mei via telefoonnummer (0493) 494 888 of 
per mail via gemeente@someren.nl. 

Inzameling restafval op zaterdag 30 april
Op woensdag 27 april (Koningsdag) is geen restafval opgehaald. De inzameling 
vindt plaats op 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.

Dinsdag 3 mei weer Alzheimer Café Peelland
Het thema op dinsdag 3 mei  is ‘Dementie en bewegen’. Van dementie is bekend dat 
het proces onomkeerbaar is: de ziekte is niet te genezen. Wel kunnen geneesmiddelen 
het proces vertragen. Ook andere factoren kunnen het proces vertragen. Bewegen is er 
daar een van. Goed voor je hersenen zorgen. Dat is de enige manier waarop je dementie 
mogelijk wat kunt uitstellen of minder snel laten verlopen. Maar hoe zorg je goed voor 
je hersenen? Een van de belangrijkste dingen daarvoor is bewegen. Hoe krijg je mensen 
met dementie in beweging? En wat doet beweging met onze hersenen? Kom naar deze 
avond voor meer informatie hierover.

Alzheimer Café Peelland is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en belang-
stellenden 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.

Nieuw magazine Land van de Peel
De Peel is een toeristisch magazine rijker met de lancering van het nieuwe Land van de 
Peel magazine. Een magazine met 99 pagina’s bomvol inspiratie over het Land van de 
Peel.  
 
In het Land van de Peel maak je magische herinneringen en beleef je onvergetelijke 
avonturen. Laat je verrassen in de mooiste natuurgebieden. Geniet in fijne restaurants, 
cafés en op gezellige terrasjes. Bezoek een museum of verzamel de kids en trek er op uit! 
Ontdek het mysterie van het zuiden!  
 
Zoveel te doen! 
In het magazine vind je de mooiste fiets- en wandelroutes, toffe uitjes, een bucketlist 
met wat je niet mag missen tijdens je bezoek en nog veel meer tips voor je bezoek aan 
de Peel.  
 
Of je nu kilometers gaat maken in de weidse natuur, in de geschiedenis duikt bij kastelen 
en musea, tijd neemt voor je zelf, het platteland wil ervaren of verrassende ontdekkin-
gen wil doen. Het magazine staat bomvol inspiratie voor zowel inwoners van de Peel als 
bezoekers. Laat je inspireren, wat ga jij beleven?  
 
Haal een gratis exemplaar op 
Het magazine is vanaf vandaag gratis op te halen bij de VVV’s in Helmond, Asten, Deurne 
en Gemert-Bakel, bij de Gastvrije Ambassadeurs van Toeristisch Laarbeek, TIP Someren 
en bij een groot aantal ondernemers en musea in de regio.  
 
Bezoek voor meer informatie over het magazine, de afhaalpunten en inzage in de digitale 
versie: www.landvandepeel.nl/magazine.

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
27 april:  Jeu de Boules Toernooi, Schutterstraat in Lierop
 
• Melding gebruik openbaar gebied
4 mei:  Dodenherdenking Someren
7 mei:  Kofferbakverkoop, Einhoutsestraat 14 in Someren

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. 

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 basis-
registratie personen van de gemeente Someren staan ingeschreven. Om deze reden 
worden onderstaande personen uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van de 
gemeente Someren, conform artikel 2.22 van de wet BRP. Dat wil zeggen dat zij voor de 
gemeente Someren, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres.

Betreffende personen
Naam:  Geboortedatum: Geboorteplaats: Uitgeschreven 
     per:
Lech Kondraciuk  6-5-1985 Białystok, Polen 17-3-2022
Iwona A. Gajowska  22-9-1985 Zabrze, Polen 17-3-2022
Sandor Pinter  9-10-1994 Marghita, Roemenië 17-3-2022
Kamil R. Kołodziejczak  5-5-1985 Lubin, Polen 17-3-2022
Ryszard M. Filipek  2-8-1971 Miastko, Polen 17-3-2022
Maciej F. Pawliczak  14-8-1993 Góra, Polen 17-3-2022
Ewelina M. Kędzierska  18-8-1986 Góra, Polen 17-3-2022
Krystian D. Szymajda  9-2-1998 Katowice, Polen 17-3-2022

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.

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 invul-
len. Dan neemt de wijkagent contact met u op.

Bekendmakingen

• Ontwerpbestemmingsplan Jan Smitslaan 1

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimte-
lijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang 
van 29 april 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Jan Smitslaan 1” met identificatienum-
mer NL.IMRO.0847.BP02021014-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn 
eindigt op 9 juni 2022.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Jan Smitslaan 1’’ voorziet in het wijzigen van de 
bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ naar de bestemmingen ‘Bedrijf’ en 
‘Agrarisch’. De locatie wordt ook voorzien van een landschappelijke inpassing.
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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 openingstij-
den inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via ruimtelijkeplannen.nl en op overheid.nl.  
U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatie-
nummer NL.IMRO.0847.BP02021014-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 ken-
baar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de ge-
meente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een ziens-
wijze 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.

• Schuldhulpverlening ondernemers

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeen-
ten, ieder voor zover bevoegd namens de colleges van burgemeester en wethouders en 
de burgemeesters van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Some-
ren, heeft het volgende vastgesteld:
 
Extern mandaatbesluit Schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers en hun (ex-)
partners (volgnummer: 2022, 174203)

Dit mandaatbesluit is uitgebreider dan en vervangt het eerdere mandaatbesluit van  
1 juni 2021.

Het besluit is op 19 april 2022 bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl  
en werkt terug tot 1 maart 2022. Het besluit kunt u snel terugvinden op https://zoek.
officielebekendmakingen.nl, vul bij de zoekterm Someren en het volgnummer in.

• Parkeerverbod Liesberg

Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om een parkeerverbod in 
te stellen aan de noordoostzijde (oneven huisnummers) van de Liesberg. Het verkeers-
besluit voor het plaatsen van de parkeerverbodsborden op de Liesberg wordt met de be-
zwaarmogelijkheid in het elektronisch gemeenteblad van 28 april 2022 bekendgemaakt. 
Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.nl    

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 worden 
opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 14 t/m 21 april 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunnin-
gen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Heesvenstraat ongen., kappen van bomen en veranderen bestaande inrit  

(21-4-2022);
 - Heikantstraat 2, oprichten van een recreatiewoning (14-4-2022);
 - Hogeweg 34, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (14-4-2022);
 - Vlasstraat 4, oprichten van een pluimveestal, veranderen van een inrichting, OBM 

(21-4-2022);
 - Zilverdrager ongen. (kavel 172), oprichten van een woonhuis (20-4-2022).

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 14 t/m 21 april 2022 is de volgende verleende omgevingsvergunning 
verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Kerkendijk 55, plaatsen van een erfafscheiding (19-4-2022).

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.

• Verlengen beslistermijn 

In de periode van 14 t/m 21 april 2022 zijn de volgende verlengingen van de beslister-
mijn, met ten hoogste zes weken, verzonden (datum verzenden staat tussen haakjes):
 - Heikantstraat ongen., oprichten van een woonhuis, kadastraal bekend gemeente 

Someren, sectie/nummer(s) S 2769 (21-4-2022);
 - Heikantstraat ongen., inzake het oprichten van een woonhuis, kadastraal bekend 

gemeente Someren, sectie/nummer(s) R 1188 (21-4-2022).

Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit staat geen bezwaar/beroep open.



Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. De overheid, 

veel burgers en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. 

Ook in Someren werken inwoners, bedrijven en de gemeente volop aan een duurzame toekomst. En door de stijgende gas- en 

energieprijzen komt de verduurzaming in een versnelling. Wil je weten wat er allemaal mogelijk is, bekijk dan de voorbeelden op 

deze pagina of neem eens een kijkje op www.somerennatuurlijkduurzaam.nl. En ontdek wat de gemeente doet en wat je zelf 

kunt doen om je duurzame steentje bij te dragen. Samen maken we Someren Natuurlijk Duurzaam.

Inloopspreekuur energie

Om inwoners verder op weg te helpen met het 

verduurzamen van de woning, vinden er in de 

demo-woning gratis inloopspreekuren plaats. 

Tijdens deze spreekuren staat een team van 

deskundige energie- en bespaarcoaches klaar om 

alle vragen te beantwoorden en samen overzicht en 

inzicht te krijgen in mogelijke bespaarmaatregelen 

voor de woning. Je bent van harte welkom in onze 

demo-woning aan de Waterlaat 35 tijdens de 

volgende inloopspreekuren:

• Zaterdag 14 mei van 10.00 – 12.30 uur

• Zaterdag 28 mei van 10.00 – 12.30 uur

Someren Natuurlijk Duurzaam

Bezoek de demo-woning
In de groene wijk Groote Hoeven heeft de 

gemeente een demo-woning gebouwd aan de 

Waterlaat 35. Bij de bouw is zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van duurzame, circulaire 

materialen. Ook de tuin is zo klimaatbestendig 

mogelijk ingericht met speciale wateropvang. 

Nieuwsgierig? Maak dan ter informatie en inspiratie 

een afspraak om de demo-woning en tuin te 

bezoeken. Mail naar demo-woning@someren.nl 

of bel (0493) 494 888.

Maak gebruik 
van de RREW 

Via de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 

(RREW) wordt besparen wel heel gemakkelijk. Om 

inwoners op weg te helpen met het besparen van 

energie biedt de gemeente diverse vouchers aan. 

Vouchers voor huurders
Voor huurders ligt een voucher voor € 70,- aan 

gratis energiebesparende producten klaar. Met 

deze voucher kunnen huurders eenvoudige ener-

giebesparende maatregelen nemen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een vergoeding voor de aanschaf 

van producten ter verbetering van de isolatie zoals 

een tochtstrip, tochtband, radiatorfolie, vezelma-

teriaal, kit of een brievenbusklep of producten 

ter besparing van energie zoals de aanschaf van 

ledlampen of tijdschakelaars.

Via de website www.duurzaambouwloket.nl/

rrew-someren kun je rechtstreeks in de webwinkels 

voor € 70,- energiebesparende producten 

aanschaffen of geld terugvragen voor reeds 

aangeschafte producten.

Vouchers voor woningeigenaren
Huiseigenaren kunnen via de RREW € 250,- 

korting krijgen op de kosten voor het waterzijdig in 

laten regelen van de verwarmingsinstallatie of het 

vervangen van de centrale ventilatiebox. 

Met waterzijdig inregelen van de verwarmings-

installatie wordt het water uit de cv-ketel gelijk-

matig over de radiatoren en/of de vloerverwarming 

verdeeld. Hierdoor verwarmen ruimtes efficiënter 

en hoeft de cv-ketel en de cv-pomp minder hard 

te werken. Dit levert al gauw een besparing van 

20% aan verwarmingskosten op. 

Ongeveer 3 van de 10 huizen hebben mechanische 

ventilatie. Dit betekent dat een centrale ventila-

tie-unit de lucht in huis afvoert. Oudere units (10 

jaar en ouder) hebben vaak nog een ventilator op 

wisselstroom. Het is slim om deze ventilatiebox te 

vervangen door een ventilator op gelijkstroom aan-

gezien deze namelijk veel minder stroom gebruikt. 

Wacht niet te lang met het aanvragen van de vou-

cher van € 250,- voor één van de bovenstaande 

maatregelen. Er zijn nog slechts een paar vouchers 

beschikbaar.

Op www.duurzaambouwloket.nl/rrew-someren

tref je meer informatie aan over genoemde ener-

giebesparende maatregelen en kun je een voucher 

aanvragen. Aanvragen worden op volgorde van 

binnenkomst geregistreerd en opgepakt (vol=vol).

Informatieavonden 
Warmtepompen en 
Isolatie/ventilatie

Mede doordat de gas- en elektriciteitsprijzen tot 

ongekende hoogte zijn gestegen, hebben veel 

mensen plannen om met energiebesparende 

maatregelen aan de slag te gaan. Het EnergieHuis 

Slim Wonen organiseert diverse infoavonden in 

de regio over energiebesparende mogelijkheden. 

In Someren vinden binnenkort de volgende twee 

themabijeenkomsten plaats:

• Maandag 2 mei van 19.30 – 21.30 uur in 

De Ruchte: Informatieavond Warmtepompen

• Maandag 16 mei van 19.30 – 21.30 uur in 

gemeenschapshuis De Bunt: Informatieavond 

Isolatie/ventilatie

Kijk voor overige data in de regio op 

www.energiehuisslimwonen.nl/agenda 

Energiehuis Slim Wonen

EnergieHuis Slim Wonen is een serviceloket waar 

huiseigenaren, huurders en klein MKB via de web-

site of op locatie (Torenstraat 3 Helmond) terecht 

kunnen voor gratis onafhankelijke en deskundige 

voorlichting over slim energie besparen en opwek-

ken. Doe bijvoorbeeld een gratis woning quickscan, 

controleer of je dak geschikt is voor zonnepanelen, 

meld je aan voor een thema-avond of bezoek het 

Energiehuis in Helmond. EnergieHuis Slim Wonen 

is een gezamenlijk initiatief van de gemeente 

Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 

Laarbeek, Nuenen en Someren. 

Meer informatie: 

www.energiehuisslimwonen.nl

Samen maken we Someren Natuurlijk 
Duurzaam. Benieuwd wat jij kunt doen? 

Kijk op
www.somerennatuurlijkduurzaam.nl

Vragen? 
Mail naar duurzaam@someren.nl

Meer duurzame tips:
www.onweerstaanbaarsomeren.nl

www.energiehuisslimwonen.nl 

www.iedereendoetwat.nl

www.zummerepower.nl

Woning QuickScan
Doe je eigen Woning QuickScan en krijg inzicht in je 

energieverbruik en slimme bespaarmaatregelen om 

je woning te verduurzamen. En bespaar 20 tot 35% 

energie (gas en elektra) met jouw verbeterstappen.

Gratis


