
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. 

Let op: Zaterdag 7 mei geen textielinzameling
De verenigingen hebben jarenlang maan-
delijks huis aan huis textiel ingezameld. 
Dit is sinds vorige maand gewijzigd. De 
Somerense verenigingen hebben besloten 
het aantal inzamelingen te verminderen. 

Door de dalende opbrengst van het tex-
tiel en de hoge brandstofprijzen is de op-
brengst 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 bie-
den, blijft u de deelnemende verenigingen 
steunen!

Afvalkalender/afvalapp
Maakt u gebruik van de papieren afval-
kalender 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 wan-
neer het textiel wordt opgehaald.

Inloopspreekuur energie
Om inwoners verder op weg te helpen met 
het verduurzamen van de woning, vinden 
er in de demo-woning gratis inloopspree-
kuren 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 bespaar-

maatregelen voor de woning. Je bent van 
harte welkom in onze demo-woning aan 
de Waterlaat 35 tijdens de volgende in-
loopspreekuren:

• Zaterdag 14 mei van 10.00 – 12.30 uur
• Zaterdag 28 mei van 10.00 – 12.30 uur

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

5 mei 2022 Meer informatie: www.someren.nl 

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.

Meld je aan  
Informatieavond Isolatie/ventilatie
Mede doordat de gas- en elektriciteitsprij-
zen 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 re-
gio over energiebesparende mogelijkhe-
den. In Someren vindt binnenkort de vol-
gende themabijeenkomsten plaats:

• Maandag 16 mei van 19.30 – 21.30 uur 
in gemeenschapshuis De Bunt: Infor-
matieavond Isolatie/ventilatie

Meld je aan via www.energiehuisslimwonen.nl/agenda. Je kunt hier ook terecht voor de 
data van overige informatieavonden in de regio.

Vertrokken uit Nederland
Uit onderzoek is gebleken dat vermelde personen niet meer wonen op het adres waar zij 
in de Basisregistratie Personen van de gemeente Someren staan ingeschreven. De ver-
huisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat de 
huidige woonplaats is. In artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht 
is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.
Burgemeester en wethouders zijn voornemen om per datum publicatie onderstaande 
personen uit te schrijven, uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Someren, 
conform artikel 2.22 van de wet BRP. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente Some-
ren, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres. Een eventuele ambtshalve 
uitschrijving kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen.
Op basis van dit voornemen worden onderstaande personen in de gelegenheid gesteld 
om, gedurende vier weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie te geven over 
de feitelijke verblijfplaats. 

Het betreft de volgende personen:
Naam:  Geboortedatum: Geboorteplaats: 
Roland Albert  17-06-2003 Miercurea Ciuc, Roemenië
Eduard Bardovič  23-04-1967 Krompachy, Tsjecho-Slowakije
Sebastian Kucharczyk 
vel Kucharski 25-08-1980 Bełżyce, Polen

Staat uw naam hierbij of weet u waar vermelde personen verblijven, neem dan contact 
met het Klant Contact Centrum van de gemeente  via tel. (0493) 494 888 of mail ge-
meente@someren.nl.
Als de gemeente binnen vier weken, na de dag van publicatie van dit artikel, geen reactie 
heeft ontvangen, worden vermelde personen uitgeschreven naar ”onbekend buitenland”.



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
15 mei:  Kofferbakmarkt, Someren-Heide
15 mei:  Jaarmarkt, Lierop
 
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

• 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 6 mei 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Jan Smitslaan 1” met identificatienummer 
NL.IMRO.0847.BP02021014-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn ein-
digt op 16 juni 2022.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Jan Smitslaan 1’’ voorziet in het wijzigen van de bestem-
ming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ naar de bestemmingen ‘Bedrijf’ en ‘Agrarisch’. De 
locatie wordt ook voorzien van een 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 

Commissievergaderingen

Woensdag 11 mei en donderdag 12 mei a.s. 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 11 mei a.s. 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 6 april 2022 en 

behandelen stand van zaken actielijst. 
3.  Regionale samenwerking. 
4.  Indienen zienswijze op Ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 

ODZOB.
5.  Vaststellen rapport “Evaluatie project herziening Bestemmingsplan Buitengebied”.
6.  Ingekomen stukken/mededelingen:
  a. Geen ingekomen stukken
7.  Rondvraag.

Op donderdag 12 mei a.s. om 20.00 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 6 april 2022 en 

behandelen stand van zaken actielijst.
3.  Regionale samenwerking.
4.  Geen wensen en bedenkingen indienen over aansluiting GR Peelgemeenten bij 

Bizob.
5.  Indienen zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten.
6.  Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten.
7.  Geen zienswijze indienen tegen de Ontwerpbegroting 2023 VRBZO.
8.  Indienen zienswijze conceptprogrammabegroting Metropoolregio Eindhoven 2023.
9.  Indienen zienswijze GGD Brabant-Zuidoost ontwerp-programmabegroting 2023.
10. Ingekomen stukken/mededelingen:
  a. Informatieve notitie betreffende Jaarverslag VTH gemeente Someren 2021.
  b. Informatieve notitie betreffende Informatiebeveiliging 2021  

 gemeente Someren.
11. Rondvraag.

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.

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 identificatienum-
mer 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 gemeen-
te 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 KCC, tel. (0493) 
494 888.

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 worden 
opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 22 t/m 27 april 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunnin-
gen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Beuvenlaan 10, uitbreiding van een woning (25-4-2022);
 - Bosrandweg nabij 6, plaatsen van een landmark aanduiding Brabantse Natuurpoort 
 - (22-4-2022);
 - Kerkendijk 31, oprichten van een tuinkamer (22-4-2022);
 - Kerkendijk 50a, oprichten van een bedrijfshal (25-4-2022);
 - Verdonckstraat 3, aanbrengen van lichtreclame (22-4-2022).

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 22 t/m 27 april 2022 is de volgende verleende omgevingsvergunning 
verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Nieuwendijk 80, uitbreiden van een woonhuis (25-4-2022).

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.


