
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 donderdag 26 mei (Hemelvaart)  
en vrijdag 27 mei gesloten.

Start inschrijving 5 bouwkavels Someren-Heide Zuid
Op dit moment zijn er 5 bouwkavels in Someren-Heide Zuid beschikbaar voor de verkoop. Op deze kavels kan in eigen 
beheer een vrijstaande woning gebouwd worden.

Inschrijven
Vanaf 27 mei 2022 kunt u gedurende 
drie weken uw interesse kenbaar maken 
om mee te doen met de loting door het 
inschrijfformulier te downloaden van de 
website en deze ingevuld op te sturen 
naar de gemeente Someren of af te geven 
bij de balie van het gemeentehuis. 

De inschrijftermijn loopt van 27 mei t/m 
17 juni 2022. Uiterlijk op 17 juni 2022 
moet het inschrijfformulier door ons ont-
vangen zijn. Let op: u schrijft in voor 
deelname aan de loting. U kunt op het 
inschrijfformulier niet aangeven welke 
kavel uw voorkeur heeft omdat niet per 
bouwkavel wordt geloot. Het college van 
B&W heeft, in afwijking op het gemeente-
lijk lotingsprotocol, besloten dat: 
 - Degene die als eerste wordt geloot de 

eerste keus heeft een bouwkavel te kie-
zen (etc.). Houdt u er dus rekening mee 
dat u tijdens de loting een voorkeurka-
vel dient aan te geven. 

 - Degenen, die vervolgens worden ge-
loot, kunnen een voorkeur uit de nog 
niet gekozen kavels aangeven.  

 - Indien u wordt geloot maar uw voor-
keurkavel reeds gekozen is door eerder 
ingelotene(n), wordt u op een reserve-
lijst geplaatst. Degenen, die niet wor-
den ingeloot, worden ook op de reser-

velijst geregistreerd. De volgorde van 
deze reservelijst wordt eveneens door 
loting bepaald;

 - Inschrijvers geen inschrijfgeld zijn ver-
schuldigd;

 - Er geen tussenstand van het aantal in-
schrijvingen wordt gepubliceerd;

 - Inschrijvers zelf of iemand anders na-
mens deze persoon op basis van een 
machtiging bij de loting aanwezig dient 
te zijn. Als u zich laat vertegenwoordi-
gen, houdt u er dan rekening mee dat 
deze gemachtigde namens u een voor-
keurkavel(s) dient aan te geven.

De loting wordt verricht door notaris Van 
Kaam en vindt plaats op dinsdag 28 juni 

om 16.00 uur in het gemeenschapshuis 
De Bunt te Someren-Heide.

Krijgt u een kavel toegewezen? Dan heeft 
u 3 maanden de tijd om te beslissen of u 
de kavel koopt. Als u de kavel niet koopt, 
wordt deze aangeboden aan de eerstvol-
gende kandidaat op de reservelijst. 

Informatie bouwkavels
Op www.someren.nl/someren-heide-zuid  
kunt u alle beschikbare informatie over de 
kavels vinden. U kunt er zien om welke 
kavels het gaat, de grootte van de kavels,  
bestemmingsplaninformatie en algemene 
informatie. 

Wilt u wekelijks het gemeentenieuws per mail ontvangen?  
Stuur dan een mail naar communicatie@someren.nl  
onder vermelding van aanvragen gemeentenieuws.
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Weten hoe je energie kunt besparen?  
Loop eens binnen bij het inloopspreekuur
Mede doordat de gas- en elektriciteits- 
prijzen tot ongekende hoogte zijn geste-
gen, hebben veel mensen plannen om 
met energiebesparende maatregelen aan 
de slag te gaan. Vind je het lastig om te 
bepalen waarmee je het beste kunt star-
ten of wil je graag meer informatie over 
besparingsmogelijkheden (bijvoorbeeld 
warmtepomp, zonnepanelen of isolatie), 
loop dan gerust eens binnen bij het in-
loopspreekuur in de demo-woning aan de 
Waterlaat 35 (Groote Hoeven). Deskundi-
ge besparingscoaches zitten voor je klaar om je gratis advies te geven en verder op weg 
te helpen.

Het eerstvolgende spreekuur is op:
Zaterdag 28 mei van 10.00 – 12.30 uur

Bezwaarschriftencommissie

Datum en locatie hoorzitting
Op donderdag 2 juni 2022 is er een openbare hoorzitting van de 
bezwaarschriftencommissie. 
De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Asten, Koningsplein 3 en begint 
om 19.30 uur.

De zaken die besproken worden
19.30 uur  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van Asten om een tijdelijke parkeerverbodszonde in 
  te stellen op de locatie Wolfsberg-Schutter in Asten.

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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Kom en beleef techniek
Op zaterdag 11 juni kun je in Beek en Donk techniek beleven, zien en vooral zelf doen. 
Tijdens de High Tech Ontdekkingsroute krijg je onder meer de kans om:
• bij hightech bedrijven in de regio binnen te kijken
• zelf een robot te besturen
• een virtuele achtbaanrit te maken
En nog veel meer activiteiten voor het hele gezin. Kinderen en hun ouders maken zo op 
een leuke manier kennis met techniek.

De toegang is gratis.

Meer informatie
Het evenement is op zaterdag 11 juni van 10:00 - 16:00 uur bij Formula air - Bossche-
weg 36 in Beek en Donk.
Kijk voor meer informatie op www.hightechhelmonddepeel.nl

Bekendmakingen

• Ontwerp Nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaart

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 18 januari 2022 
“de Ontwerp Nota Bodembeheer, inclusief bodemkwaliteitskaart” heeft vastgesteld.

In deze ontwerp Nota Bodembeheer maakt de gemeente Someren gebruik van de moge-
lijkheid om op basis van artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit gebiedsspecifiek beleid 
ten aanzien van grondverzet vast te stellen. 

De “Ontwerp Nota Bodembeheer Gemeente Someren” en “Bodemkwaliteitskaart Ge-
meente Someren” liggen op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) tot 
zes weken na deze mededeling. Het KCC is geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.00 
uur. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

• Ontwerpbestemmingsplan Veegplan XIII, gemeente Someren 2021

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 27 mei 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan XIII, gemeente Some-
ren 2021” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021011-OW01 gedurende zes 
weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 7 juli 2022.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan XIII, gemeente Someren 2021” voorziet in:

Ruimtelijke ontwikkelingen:
• Hoeksestraat 15a (betrekken van de naastgelegen gronden bij het perceel);
• Houtbroekdijk 32 (staken van de bestaande varkenshouderij en oprichten van een, bij 

de overgebleven agrarische activiteiten ondergeschikte, minicamping);
• Laarstraat 8 (het betrekken van naastgelegen agrarische grond bij de woonbestem-

ming);
• Zandstraat 42/42a en Ruiter 27b (het legaliseren van het bestaande gebruik: bedrijf 

naar bedrijfscategorie 2 en herbestemmen bedrijfswoning naar burgerwoning);
• Zandstraat 44 (wijziging van agrarische bestemming naar woonbestemming en wo-

ningsplitsing).

Ambtshalve aanpassingen:
• De Schans 2, 3 en 3a (wijziging van landschappelijke inpassing);
• Houtbroekdijk ong. (twee Ruimte voor Ruimte woningen als zodanig bestemmen);
• Hollandseweg 15 (bouwvlakverandering).

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.IM-
RO.0847.BP02021011-OW01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.ruimtelijke-
plannen.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.

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
29 mei:               Omloop van de Peelrijt

• Melding gebruik openbaar gebied
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. 

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 11 en 12 mei 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen 
ingediend:
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 - Hemelaar 22, oprichten van een overkapping met zonnepanelen (11-5-2022);
 - Heikantstraat 2, oprichten van een recreatiewoning (12-5-2022).

In de periode van 13 t/m 18 mei 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunnin-
gen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Boomen 14, oprichten van een schuur  (18-5-2022);
 - Hollandseweg 16, veranderen van een inrichting (16-5-2022);
 - Kerkendijk 44a, oprichten van een carport (13-5-2022); 
 - Laan ten Roode 15a, afwijken van bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(16-5-2022);
 - Nieuwendijk 80, plaatsen van een tijdelijke woonunit (16-5-2022);
 - Randweg 9, intern verbouwen van een bedrijfspand  (16-5-2022);
 - Slievenstraat ongen., oprichten van een woonhuis (17-5-2022); 
 - Tamboer ongen., oprichten van een woonhuis (16-5-2022).

• Ingediende aanvragen intrekken omgevingsvergunning

 - Coöperatiestraat 25, intrekken omgevingsvergunning vernieuwen dak en vergroten 
(11-5-2022); 

 - Musschotseweg 11, intrekken omgevingsvergunning veranderen bestaand bijge-
bouw  (19-4-2022).

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 13 t/m 18 mei 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergunning 
verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Hollestraat 19, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten 19 arbeidsmigranten  

(16-5-2022);
 - Ter Hofstadlaan 78, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(16-5-2022).

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 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 3 t/m 12 mei 2022 is de volgende verlenging van de beslistermijn 
verzonden (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.

• Ontwerp 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 26 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt de 
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor:
 - Molsterstraat ongen., inzake het oprichten van een woonhuis, kadastraal bekend 

gemeente Someren, sectie/nummer(s) B 5440.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit project 
door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
1.  Bouw
2.  Handelen in strijd met regels RO

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.

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk zijn/haar ziens-
wijze(n) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor 
het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen met het KCC, via tel. (0493) 494 888.

De gemeente maakt u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke 
beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.


