
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
Het gemeentehuis is op vrijdag 20 mei (personeelsactiviteit) en 
donderdag 26 mei (Hemelvaart) en vrijdag 27 mei gesloten.

Maatregelen om uw vee te beschermen
Op dinsdag 10 mei jl. zijn er in een weiland tussen Someren en Heeze een dode koe en enkele gewonde koeien gevonden. 
Vermoedelijk heeft een wolf dit gedaan. De schokkende vondst is gemeld bij BIJ12, de uitvoeringsdienst van de provincie 
Brabant.

Of dit ook echt een wolf is geweest, is pas 
over enkele weken duidelijk. Ook is dan 
bekend om welke wolf het gaat; de wolf 
waarvan wij dachten dat deze in Duitsland 
verblijft of een andere wolf. 

Heeft u zelf vee, dan kunt u het vol-
gende doen:
• Als u een nachtverblijf heeft voor uw 

dieren, is het verstandig ze daar onder 
te brengen. Wolven jagen bij scheme-
ring en in de nacht.

• Als u geen nachtverblijf heeft, plaats 
dan uw dieren in een wolfwerend ras-
ter. Dit raster moet minstens 120 cm 
hoog zijn, geen gaten hebben die gro-
ter dan 20 cm zijn en er moet boven-
al minimaal 4,5 kV op staan. De ras-
ters kunt u aanvragen bij BIJ12. Kijk 
voor meer informatie op www.bij12.nl. 
Voor een wolfwerend raster tot 150 cm 
heeft u geen vergunning nodig. Wel 
geldt hiervoor een meldingsplicht en 
registratie. Het raster moet bovendien 
aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit 
leest u op onze website.

• Controleer minimaal een keer per dag 
uw dieren. Controleer ook of uw afras-
tering nog in orde is. Wolven zijn slim-
me dieren die gemakkelijk zwakheden 
in de afrastering vinden. 

• Wilt u andere preventieve maatregelen 
gaan gebruiken, zoals het inzetten van 
bewakingsdieren? Neem dan contact op 
met een deskundige: www.canineeffi -
ciency.com

Vergoeding dode dieren door wolf
Treft u toch dode dieren aan in uw wei 
en vermoedt u dat een wolf de dader is? 
Meld dit dan binnen 24 uur bij het meld-
punt van BIJ12, tel. (085) 486 22 22. Een 
taxateur van BIJ12 komt dan een DNA-
test afnemen. Mocht na onderzoek blij-
ken dat daadwerkelijk een wolf uw vee 
gedood heeft, dan heeft u recht op een 
schadevergoeding. Kijk voor meer in-

formatie op www.bij12.nl. Wees daarna 
voorbereid dat een wolf altijd terugkomt 
naar plekken waar hij succes heeft gehad. 
Neem dus (alsnog) goede maatregelen. 

Ziet u een wolf?
De wolf is van nature een schuw dier. Ziet 
u hem toch, dan kunt u een melding doen 
op www.waarneming.nl of 
www.wolveninnederland.nl

Meer informatie
Kijk eens op www.brabant.nl (zoek op wolf 
in Brabant) of www.wolveninnederland.nl 
voor meer informatie over het leefgebied 
en gedrag van de wolf.

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
26 t/m 28 mei:  Hemelvaartstoernooi en jubileum dames SV Someren
20 en 21 mei:  Meifeest op Wilhelminaplein
29 mei:  Omloop van de Peelrijt

• Melding gebruik openbaar gebied
23 mei:  Koffi e – kletsen en klassiekers
26 mei:  Wielerwedstrijd 

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.
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Rijvaardigheidsrit voor 55 plussers
Op maandag 13 juni 2022 organiseert VVN afdeling Someren een opfriscursus 
voor automobilisten die al langer hun rijbewijs hebben. Uw rijgedrag en uw 
verkeerskennis wordt onder de loep gehouden. De cursus is geen examen, maar 
een test voor uzelf om erachter te komen hoe u rijdt en hoe goed u op de hoogte 
bent van de huidige verkeersregels.

Inhoud cursus
- U gaat met een ervaren rijinstructeur, die hiervoor speciaal is opgeleid, met uw eigen 

auto een eindje rijden. Na afl oop wordt de rit besproken.
- Uw kennis van de verkeerstheorie wordt opgefrist. Veel voorkomende verkeersproble-

men en nieuwe verkeersregels worden onder de aandacht gebracht.
- U kunt uw ogen en gehoor laten testen.

Voor wie: 55 plussers met rijbewijs uit de gemeente Someren
Datum: Maandag 13 juni 2022, van 8.45 tot 12.00 uur
Waar: Gemeenschapshuis De Bunt, Graathof 9 in Someren-Heide
Kosten: € 15,-
Aanmelden: Het aantal deelnemers is beperkt, meld u dus zo spoedig mogelijk
 aan via somerenvvn@gmail.com

Bezwaarschriftencommissie
Datum en locatie hoorzitting
Op donderdag 19 mei 2022 is er een openbare hoorzitting van de 
bezwaarschriftencommissie. 
De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Someren, Wilhelminaplein 1 en 
begint om 19.30 uur.

De zaken die besproken worden
19.30 uur  bezwaarschrift tegen de afwijzing van een ingediend beplantingsplan voor 

het perceel Achterbroek 24a in Lierop

Meer informatie?
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de 
bezwaarschriftencommissie: Gerdy Meulensteen, telefoonnummer (0493) 671 212 of 
g.meulensteen@asten.nl.
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Bekendmakingen

• Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren - Deelgebied 4

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruim-
telijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met 
ingang van 19 mei 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Someren - Deel-
gebied 4” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021009-OW01 gedurende zes 
weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 1 juli 2022.

Begrenzing plangebied 
Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Someren - Deelgebied 4” voorziet in 101 
woonbestemmingen, 32 agrarische bedrijfsbestemmingen, 13 niet-agrarische bedrijfs-
bestemmingen en 5 overige bestemmingen (Sport, Recreatie, Maatschappelijk en Hore-
ca). Daarnaast bevindt er zich de nodige agrarische grond zonder bouwmogelijkheden 
en natuur binnen het plangebied. 
 
Het plangebied wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met de gemeente 
Geldrop-Mierlo in het westen, de gemeente Helmond in het Noorden, de A67 in het zui-
den en de Zuid-Willemsvaart in het oosten. 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Someren - Deelgebied 4” is een plan dat 
na intensief overleg met de bewoners en eigenaren in het gebied, de provincie en het 
waterschap, is opgesteld. Zowel ons beleid voor het buitengebied, flankerend beleid als 
ook de sloop stimulerende maatregelen, zijn in het plan verwerkt. 

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan (van 28 
oktober tot en met 23 december 2021) zijn in totaal 50 inspraakreacties ingediend. 
Ook zijn van waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant, TenneT TSO B.V. 
en Rijkswaterstaat vooroverlegreacties ontvangen. Deze reacties zijn voorzien van een 
beantwoording en hebben in sommige gevallen geleid tot aanpassing van het bestem-
mingsplan. Het ‘eindverslag vooroverleg en inspraak’ maakt deel uit van de planstukken. 

Milieueffectrapport
Gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt ook het Milieueffectrapport (hierna: plan-
MER) ter inzage gelegd. Doel van een planMER is het op volwaardige wijze meenemen 
van milieuoverwegingen in de voorbereiding van in dit geval de actualisatie van een be-
stemmingsplan. Het uitgangspunt is dat het planMER inzicht geeft in de maximaal optre-
dende milieugevolgen en maatregelen beschrijft waarmee eventuele negatieve effecten 
kunnen worden voorkomen of beperkt.

Raadsvergadering

Dinsdag 24 mei vergadert de Somerense gemeenteraad in de raadzaal van het ge-
meentehuis. 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. OPENING
 a. Opening met overweging.
 b. Trekken van het stembriefje.
 c. Vaststellen van de agenda.
2.  Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 21 april 

2022.
3.  Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.
4.  Ingekomen stukken.

HAMERSTUKKEN
5.  Geen wensen en bedenkingen indienen over aansluiting GR Peelgemeenten bij 

Bizob.
6.  Indienen zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 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.

BESPREEKSTUKKEN
10. Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten.
11. Indienen zienswijze op Ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 

ODZOB.
12. Vaststellen rapport “Evaluatie project herziening Bestemmingsplan Buitengebied”.
13. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven.
14. Benoemen burgercommissielid voor de fractie Leefbaar Someren.
15. Sluiting.

Het nieuwe bestemmingsplan voor deelgebied 4 van het buitengebied Someren is plan-
MER-plichtig om de volgende redenen:
• Het bestemmingsplan voor deelgebied 4 vormt het kader voor eventuele Besluit-

m.e.r. (beoordelings-)plichtige activiteiten (bijvoorbeeld uitbreidingen van veehou-
derijen). In dat geval geldt vanuit het Besluitm.e.r, onderdeel D, categorie 14 dat 
voor het kaderstellende plan een planMER opgesteld dient te worden.

• Het is niet uitgesloten dat het nieuwe bestemmingsplan significant negatieve ef-
fecten veroorzaakt op nabijgelegen Natura2000-gebieden, op grond waarvan een 
Passende Beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming moet worden 
opgesteld. Ook op grond daarvan is planMER-plicht aan de orde.

 
Het planMER is voorafgegaan door de notitie reikwijdte en detailniveau. In deze no-
titie zijn overlegpartners en bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het 
detailniveau van het planMER. De notitie is gelijktijdig met het voorontwerpbestem-
mingsplan ter inzage gelegd. In het bestemmingsplan is gemotiveerd op welke wijze 
in dit plan is omgegaan met de resultaten en conclusies uit het planMER.

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 ope-
ningstijden 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.BP02021009-OW01. Op ww.someren.nl wordt een link naar www.ruim-
telijkeplannen.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 ope-
ningstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met 
het KCC, tel. (0493) 494 888.

• Vastgesteld bestemmingsplan Bestemmingsplan 
   Kerkendijk-Molenbrugweg 

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergade-
ring 21 april 2022 het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Kerkendijk-Molenbrugweg”  
(identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020025-VS01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan “Kerkendijk-Molenbrugweg” ziet toe op de realisatie van een wo-
ning aan de Kerkendijk ten zuiden van Kerkendijk 140, waar als tegenprestatie gebruik 
wordt gemaakt van de provinciale regeling ‘kwaliteitsverbetering van de bebouwingscon-
centraties’.  Deze kwaliteitsverbetering is gelegen aan de Molenbrugweg waar wordt 
voorzien in het vergroten van de reeds aanwezige Ecologische Verbindingszone ‘De hut-
ten-Boksenberg’. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 24 september 2021 ter inzage gele-
gen voor een periode van zes weken. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen 
is geen gebruik gemaakt.
Wel is er door het Waterschap de Dommel opgemerkt dat er een andere tekening dient te 
worden toegevoegd. Dit betreft bijlage 5 van de toelichting. Ook de AERIUS-berekening 
is opnieuw uitgevoerd, dit naar aanleiding van de nieuwe rekenmethode per 1 januari 
2022. Het resultaat is hetzelfde gebleven. Wel heeft dit geleid tot aanpassing (en daar-
mee de gewijzigde vaststelling) van het bestemmingsplan.

Geen reactieve aanwijzing provincie Noord-Brabant
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen doorge-
voerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarom is het plan conform artikel 
3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening na vaststelling onverwijld toegezonden aan de 
provincie. De doorgevoerde wijzigingen vormen voor de provincie echter geen aanleiding 
om een reactieve aanwijzing te geven, zodat het vastgestelde bestemmingsplan kan 
worden gepubliceerd. 

Gewijzigde vaststelling 
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld naar aanleiding van een tweetal ambthal-
ve wijzigingen. Deze betreffen de aanpassing van bijlage 5 van de toelichting en een 
nieuwe berekening van de AERIUS-berekening is toegevoegd. 

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 20 mei 2022 
gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 20 mei tot en 
met 30 juni 2022.



U kunt het bestemmingsplan 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. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met 
het KCC (tel. 0493 494888). 

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.IM-
RO.0847.BP02020025-VS01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.ruimtelijke-
plannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

Beroep aantekenen
Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aan-
getekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij 

de gemeenteraad heeft ingediend;
• een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij 

niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de 
gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop 
van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schor-
sende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belangheb-
benden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek 
om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat 
laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking 
voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
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Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer 

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

Op 25 maart 2022 is de volgende aanvraag omgevingsvergunning ingediend:
 - Kerkendijk ongen., oprichten van een woonboerderij.

In de periode van 3 t/m 12 mei 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunnin-
gen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Beemdstraat 10, plaatsen van twee tijdelijke tent accommodaties (3-5-2022); 
 - Bergstraat 5, uitbreiden van een woonhuis (5-5-2022);
 - Hoeksestraat ongen., oprichten van een woonhuis (11-5-2022);
 - Houtbroekdijk 29, brandveilig gebruiken van een zorgboerderij (10-5-2022);
 - Kerkweg 35, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten  

(11-5-2022);
 - Otterdijk 3, oprichten van een paardenhouderij (4-5-2022).

• Ingediende aanvragen intrekken omgevingsvergunning

 - Boerenkamplaan 21, intrekken omgevingsvergunning verhogen en uitbreiden be-
drijfsgebouw (21-5-2021);

 - Fellenbeemd 10, intrekken omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
woonhuis (21-4-2022);

 - Musschotseweg 11, intrekken omgevingsvergunning voor het plaatsen van een af-
dak (19-4-2022);

 - Postelstraat 35b, intrekken omgevingsvergunning voor het verbouwen van een win-
kelpand (14-3-2022).

Tegen de nu ingediende aanvragen 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 3 t/m 12 mei 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergunning 
verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Amarant 1, oprichten van een woonhuis (4-5-2022);
 - Heikantstraat 10a, oprichten van een woonhuis (11-5-2022);
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 - Steegstraat 4, legaliseren van een bestaande mantelzorgwoning, berging en terras-
overkapping (12-5-2022);

 - Broekstraat 9, renoveren van het dak van een boerderij (12-5-2022).

• Verzonden intrekkingsbesluiten omgevingsvergunning
Reguliere procedure
Op 12 mei 2022 zijn onderstaande intrekkingsbesluiten verzonden:
 - Fellenbeemd 10, intrekken omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 

woonhuis;
 - Postelstraat 35b, intrekken omgevingsvergunning voor het verbouwen van een win-

kelpand.

Tegen besluiten om vergunningen te in te trekken/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 
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.

• Verlenen omgevingsvergunning
Uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat met ingang van 20 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt de 
beschikking omgevingsvergunning voor:
 - Slievenstraat 64, inzake het oprichten van een ligboxenstal en het wijzigen/uitbrei-

den van een inrichting.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van een 
omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
1. Bouw
2. Milieu (vergunning)

Ontwerpbesluit
Er zijn 4 zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit. Een samenvatting en beantwoor-
ding van deze zienswijzen is opgenomen in het definitieve besluit.

Inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij 
het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via 
telefoonnummer (0493) 494 888.

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is ge-
legd, een beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet 
mee eens bent. 

U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen het ontwerpbesluit een 
zienswijze hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze hebt 
kunnen indienen.
Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Sector 
bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogen-
bosch. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voor-
ziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze procedure zijn 
kosten verbonden.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
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 3 t/m 12 mei 2022 is de volgende verlenging van de beslistermijn ver-
zonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Eindje 6, inzake het afwijken van de bestemming voor oprichten van units t.b.v. tij-

delijk huisvesten arbeidsmigranten (10-05-2022).

Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit staat geen bezwaar/beroep open.



Gemeentenieuws

• Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
De volgende ingekomen melding wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 
Wet milieubeheer: 
 - Half Elfje 17, voor het veranderen van een inrichting (plaatsen van een dieseltank). 

Melding ingevolge het Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 24 december 
2021.

Voor inrichtingen die onder de aangeduide Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
vallen, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig. De inrichting moet voldoen aan 
de algemene voorschriften. Tegen bovengenoemde melding(en) staat geen bezwaar en 
beroep open.
Inzage termijn: Van 20 mei tot 3 juni 2022.

19 mei 2022 Meer informatie: www.someren.nl 


