
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 vrijdag: 9.00-12.30 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
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Nieuwjaarswens burgemeester Dilia Blok
Beste mensen,

`We leven in een land om lief te hebben; 
op een plek om lief te hebben.`

Denkend over woorden voor mijn nieuw-
jaarswens, kwam ik in gedachten terug 
bij een indrukwekkend moment uit het 
afgelopen jaar. Bij de Nationale Doden-
herdenking op 4 mei maakte André van 
Duin veel indruk met zijn toespraak op de 
dam in Amsterdam. André eindigde toen 
met de woorden: “Ik ben dankbaar dat ik 
in vrijheid mag leven en dankbaar dat ik 
in dit land geboren ben.” De dag erna gaf 
hij uiting aan die dankbaarheid en zong 
tijdens het bevrijdingsconcert het mooie 
lied: ‘Dit is een plek, een land, om lief te 
hebben’ (een bewerking van een lied van 
Toon Hermans).
En dat gevoel heb ik ook bij ons Someren. 
Someren is echt een plek om lief te heb-
ben. Er is hier zo veel om lief te hebben. 
Maar wat betekent dat voor ons? Wat doet 
het met ons en vooral wat vraagt het van 
ons? Hoe zorgen wij samen dat Someren 
ook een plek blijft om lief te hebben? Wat 
kunnen wij doen om elkaar te raken, zoals 
André ons hele land raakte?

Een nieuw jaar staat op ons te wachten, 
klaar om te worden ingevuld. Een jaar 
waarin we onze omgeving kunnen vormen 
en laten stralen zoals wij dat wensen. 
`Dit is het paradijs, we hebben het zelf 
in de hand` zingt André. En zo zie ik het 
ook. Met nieuwe energie en enthousiasme 
hoop ik samen met u weer een heel jaar te 
werken aan onze gezamenlijke toekomst.  

De allesomvattende coronacrisis die we 
nu doormaken is voor vele mensen in ons 
land de heftigste crisis ná de Tweede We-
reldoorlog. Inwoners: jong & oud, onder-
nemers en organisaties zijn en worden nog 
steeds hard getroffen. De impact op men-
sen die hun brood verdienen in branches 
die gedwongen moeten sluiten is enorm. 
De druk op professionals die zorgen voor 
onze gezondheid, onze veiligheid en het 
besturen van ons land is groot. Vrijheid 
van meningsuiting, boosheid en frustra-
tie in relatie tot openbare orde, respect 
en begrip vormt voor zorgmedewerkers, 
handhavers, politieagenten en bestuur-
ders een steeds grotere uitdaging. 
De medische- en zorgsector, de horeca, 
de reis- en recreatiebranche, de muziek-, 
cultuur-, evenementen- en sportwereld, 
onderwijs & kinderopvang, vele zzp’ers 
en zeker ook onze jongeren & ouderen die 
persoonlijk extra zwaar getroffen zijn, zul-
len ons keihard nodig hebben om er weer 
bovenop te krabbelen. Zodat ook zij er 
weer in kunnen geloven dat we leven in 
een land en op een plek om lief te hebben. 
Ik ben er trots op hoe de mensen zich in 
Someren Dorp, Someren-Eind, Lierop en 
Someren-Heide tot nu door deze corona-
periode heen hebben geslagen. Ik vind het 
stuk voor stuk dorpen om lief te hebben. 
Zakelijk en privé moeten we elkaar zoveel 
als mogelijk blijven steunen en met elkaar 

in gesprek blijven gaan. En hopelijk vin-
den we wat we in de afgelopen tijd ver-
loren zijn, in het nieuwe jaar terug als de 
wereld weer gezonder wordt.

Een gezondheidscrisis als deze, maakt ons 
bewust van zaken waar we eerder niet zo 
bij stil bleven staan. Het maakt ons bewust 
van wat we in de toekomst nodig hebben. 
Het maakt ons bewust van de veerkracht 
die we hebben en het motiveert ons om 
er samen sterker uit te komen. Maar het 
maakt ons ook bewust dat we perspectief 
nodig hebben om uit deze crisis te komen. 
En dat perspectief komt er hopelijk snel in 
het nieuwe jaar. 

We zullen zo snel mogelijk schakelen als 
weer meer mogelijk is, zodat we optimaal 
kunnen genieten van een lekker hapje, 
een drankje, evenementen, sport, cultuur 
en gezelligheid. Laten we hopen dat dat 
binnenkort weer allemaal verantwoord is. 
En dat bijvoorbeeld het 100-jarig bestaan 
van Someren-Heide gevierd kan worden 
op een manier om lief te hebben. 

We willen fijn kunnen wonen, onderne-
men en genieten en daar willen we als 
gemeente in faciliteren. Als gemeentebe-
stuur denken we na over de toekomst en 
over welke investeringen in onze dorpen 
en het buitengebied nodig zijn. We willen 
voldoen aan de grote vraag naar m2’s be-
drijventerrein, investeren in woningbouw, 
in mensen, in een goed ondernemerskli-
maat, scholen, recreatie, natuur en duur-
zaamheid. We hebben aandacht voor de 
veiligheid in onze woon- en leefomgeving, 
aandacht voor mensen die zorg nodig 

hebben of in armoede leven. 
Aandacht voor de agrarische sector die 
ervoor zorgt dat we te eten hebben en 
ons buitengebied onderhouden wordt. En 
dit alles met als doel een goed evenwicht 
te bereiken voor alle mensen en voor ons 
leefmilieu. Laten we er samen in 2022 de 
schouders onder zetten. Zodat we onze 
dorpen en onze omgeving nog lang lief 
kunnen hebben.

In maart zijn de gemeentelijke verkie-
zingen. Een belangrijk moment waarop 
u gebruik kunt maken van uw stem om 
de toekomst van uw eigen omgeving in 
te kleuren. De gemeenteraad neemt be-
sluiten over woningbouw, voorzieningen, 
sport, zorg, onderwijs, winkels, zonnepar-
ken, ons buitengebied en nog veel meer. 
De politieke partijen presenteren hun 
plannen en ideeën voor de komende vier 
jaar. Met uw stem kunt u aangeven wat u 
belangrijk vindt. Ik hoop dat u daar ook 
gehoor aan geeft.

Laten we van Someren een plek maken 
die ook generaties na ons nog lief kunnen 
hebben. Een plek waar mensen de vrijheid 
hebben zichzelf te zijn, waar mensen re-
kening houden met elkaar en waar ieder-
een mee kan doen.

Ik sluit graag af met een zin van zanger 
Stef Bos: `Er is altijd een licht dat weer 
schijnt, tot aan het eind van de tijd.` In 
dat vertrouwen wens ik u allen een goed 
2022!

Dilia Blok
Burgemeester

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 adviseren-
de 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 contactformu-
lier invullen. Dan neemt de wijkagent 
contact met u op.

Aangepaste 
openingstijd 
gemeentehuis

Op maandag 10 januari is het gemeen-
tehuis open vanaf 10.00 uur.
Kijk voor de actuele openingstijden op 
www.someren.nl



Gemeentenieuws

Commissievergaderingen

Binnenkort, op woensdag 12 januari en donderdag 13 januari aanstaande, vergaderen 
de commissies ter voorbereiding op de raadsvergadering.
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vinden de vergaderingen 
digitaal plaats. Wilt u een vergadering volgen? Ga naar de website van de 
gemeenteraad: www.someren.notubiz.nl. Via het vergaderoverzicht van de raad en de 
vermelding kunt u de vergadering dan ‘live’ volgen.

Spreekrecht
Insprekers kunnen zich melden bij de griffi er door een e-mail te sturen naar de griffi er 
(j.oostdijk@someren.nl) of haar dit telefonisch te melden, tel. (0493) 494 888.

Op woensdag 12 januari 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 8 december 2021 en 

behandelen stand van zaken actielijst.
3.  Regionale samenwerking.
4.  Presentatie Toekomst en Trends binnen verkeer in verband met Mobiliteitsplan 
5.  Afzien van het indienen van wensen en bedenkingen tegen aankoop perceel N681 

(gedeeltelijk) te Lierop.
6.  Vaststellen bruidsschat onder de Omgevingswet.
7.  Vaststellen bestemmingsplan Smulderslaan 51 Someren-Heide.
8.  Ingekomen stukken/mededelingen:
  a. Geen onderwerpen.
9.  Rondvraag.

Op donderdag 13 januari 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 9 december 2021 en 

behandelen stand van zaken actielijst.
3.  Regionale samenwerking.
4.  Instemmen met reactie op concept-Ambitiedocument van Metropoolregio 

Eindhoven.
5.  Instemmen met zienswijze op Werkprogramma 2022 Metropoolregio Eindhoven.
6.  Aanvragen uitkering uit het suppletiefonds explosieven bij het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
7.  Vaststellen 1e wijziging Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 

gemeente Someren 2018.
8.  Vaststellen 1e wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente 

Someren 2022.
9.  Ingekomen stukken/mededelingen:
  a. Geen onderwerpen.
10. Rondvraag.
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Overzicht activiteiten 
Overzicht van evenementen, meldingen gebruik openbaar gebied, collectes en mel-
dingen 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.

• Melding gebruik openbaar gebied
9 januari Imitatie slipjacht

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. 

Berichten over uw buurt? Meld u aan!
Wilt u op de hoogte zijn van besluiten die worden genomen in uw buurt, zoals aange-
vraagde 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.

Bespaarcoach worden in  Someren? 
Lijkt het u leuk om andere bewoners te helpen door voorlichting te geven over het be-
sparen van energie en dus ook geld? Heeft u uw (huur)woning al extra verduurzaamd 
met maatregelen zoals radiatorfolie, ledlampen, tochtstrippen of andere maatregelen? 
En bent u bereid u verder te verdiepen in praktische besparende maatregelen? Word 
dan ook vrijwilliger Bespaarcoach in uw gemeente en help uw medebewoners energie 
te besparen. In samenwerking met het EnergieHuis Slim Wonen bieden we u gratis een 
workshop ‘Bespaarcoach worden’ aan!

Aanmelden om Bespaarcoach te worden in Someren
Meld u aan via www.energiehuisslimwonen.nl en ga naar het websitemenu Home -> Slim 
Verder -> Bespaarcoach worden 

Stichting EnergieHuis Slim Wonen 
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking voor en door bewoners van 
8 gemeenten in de regio. Bekijk ook de lokale acties via het websitemenu  ‘Jouw gemeente’.

Kerstboom gratis naar de milieustraat
Tot en met zaterdag 8 januari 2022 kunt u uw kerstboom zonder pot en zonder versiering 
gratis inleveren bij de milieustraat. De milieustraat is hiervoor geopend op maandag tot 
en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Omgevingsvergunningen

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op 
afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum 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 17 december t/m 30 december 2021 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
- Achterbroek 33, plaatsen van 54 zonnepanelen in veldopstelling (20-12-2021);
- Beatrixlaan 20, tijdelijk bewonen van een bijgebouw (20-12-2021);
- Beliënberkdijk 42, afwijken van de bestemming t.b.v. het uitvoeren van recreatieve 

bedrijfsactiviteiten (17-12-2021);
- Belleweg 7, verbouwen van een kantoor en vernieuwen van een bedrijfshal (20-12-

2021);
- Bulterweg ongen., oprichten van een woonhuis (29-12-2021);
- Dorpsstraat 13, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (20-12-2021);
- Eggendreef ongen., oprichten van een tweekapper (22-12-2021);

- Hoeksestraat ongen., oprichten van een woonhuis (24-12-2021);
- Hugterweg 6, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (18-

12-2021);
- Jan Smitslaan 6, veranderen van een inrichting, fase 1 (22-12-2021);
- Kanaaldijk-zuid 1, herbouwen van een bedrijfshal (hal 5) (20-12-2021);
- Molsterstaat ongen., oprichten van een woonhuis (29-12-2021);
- Slievenstraat ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (29-12-2021);
- Slievenstraat ongen., oprichten van een woonhuis met bijgebouw (29-12-2021);
- Stroomgebied Aa en Kleine Aa, ontwikkelen van het beekdal van de Kleine Aa (20-

12-2021);
- Tuinstraat 18; oprichten van een woonhuis (24-12-2021).
   

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 17 december t/m 30 december 2021 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
- Laan ten Boomen 15, oprichten van een woonhuis en bijgebouw (21-12-2021);
- Laan ten Boomen 41, renoveren van een woonhuis (28-12-2021);
- Michelslaan 18a, oprichten van een veldschuur (17-12-2021);
- Opper 52, oprichten van een woonhuis (23-12-2021);
- Slutelakker 27, oprichten van een carport en aanbrengen van constructieve wijzigin-

gen aan een woonhuis (23-12-2021);
- Slutelakker 29, oprichten van een dakkapel en een carport (23-12-2021);
- Ter Hofstadlaan 201, verbouwen en uitbreiden van een woonzorgcentrum (22-12-

2021);
- Vaartje 14, oprichten van een bijgebouw (legalisatie) (23-12-2021);
- Zilverdrager 6 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (23-12-2021).
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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 ver-
bonden. 
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 17 december t/m 30 december 2021 zijn de volgende verlengingen 
van de beslistermijn verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Beatrixlaan 20, veranderen van een woonhuis (22-12-2021);
 - Ter Hofstadlaan 36, afwijken van de bestemming en het verbouwen van een winkel-

pand tot vier appartementen (21-2-2021).

Tegen verlengingen van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is 
geen bezwaar of beroep mogelijk.


