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Doe mee!
Bewonersonderzoek afvalinzameling
Wist u dat een inwoner 
uit de gemeente Some-
ren per jaar gemiddeld 
85 kilo restafval aan-
biedt? Vergeleken met 
het landelijke gemiddel-
de (170 kilo restafval per 
inwoner) scoren we dus 
goed. Maar, in 2050 wil 
Nederland afvalloos zijn. 
Dat wil zeggen dat er dan geen restafval meer is en de grijze container verdwijnt. Om 
deze doelstelling te halen wordt het steeds belangrijker om afval te voorkomen. En dat 
wat we wel nog weggooien moet herbruikbaar zijn of worden gerecycled. 

We moeten dus actief gaan nadenken hoe we richting die afvalloze samenleving gaan. 
Hoe kunnen we ons afval nog beter scheiden? En wat helpt u bijvoorbeeld in het voor-
komen van afval?

Deze week ontvangen 1.500 inwoners een brief met een uitnodiging om een online en-
quête in te vullen. Maar uiteraard mag iedere inwoner hieraan meedoen, graag zelfs! Via 
onder andere onze social mediakanalen doen wij een oproep met daarin de link naar het 
onderzoek. 

De link is: www.surveymonkey.com/r/
SomerenAfvalinzameling 
U kunt ook de QR-code scannen om direct bij de enquête 
te komen. 

Vult u de vragenlijst liever op papier in? Haal dan een 
exemplaar op bij het gemeentehuis. Wij kunnen u ook de 
vragenlijst toesturen. Bel ons dan op via 0493 - 494 888 
of mail naar gemeente@someren.nl. 

U heeft tot en met 29 juni de tijd om de enquête in te vullen.

U draagt bij aan het toekomstig afvalbeleid door mee te doen aan dit bewonersonder-
zoek. Wijs daarom ook uw omgeving op dit onderzoek. Hoe meer inwoners de vragenlijst 
invullen, hoe duidelijker het beeld wordt. De gemeente verwerkt alle reacties in voorstel-
len voor toekomstig beleid. Deze voorstellen worden weer voorgelegd aan de gemeente-
raad. Wij streven als gemeente hierbij naar een goede balans tussen milieuwinst, service 
en kosten. 

Voor meer informatie over de huidige afvalinzameling en afvalstoffenheffi ng in Someren 
kunt u terecht op onze website www.someren.nl. Heeft u nog vragen? Neem dan contact 
met ons op via 0493 - 494 888 of gemeente@someren.nl. 

Op naar een schoner Someren!

UITNODIGING 
AFSCHEID THEO MAAS De kracht van verbinden 

UITNODIG
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Na ruim 12 jaar trouwe dienst neemt Theo Maas 
afscheid als wethouder van de gemeente Someren. 
Jij bent daarbij van harte uitgenodigd! 

Datum  dinsdag 14 juni 2022 
Aanvang  18.30 uur (het programma is rond 20.30 uur afgelopen) 
Locatie  De Ruchte, Laan ten Roode 71, Someren (DoBu theaterzaal) 

AANMELDEN 
Graag horen we vóór maandag 6 juni of je hierbij aanwezig kunt zijn en met hoeveel 
mensen je komt. Dit kan je per e-mail doorgeven aan: bs@someren.nl

KORTE TOESPRAAK? 
Als je een bijdrage wilt leveren aan dit afscheid door bijvoorbeeld een korte toespraak (van maximaal 
3 minuten), dan kun je dit ook vóór maandag 6 juni doorgegeven via bs@someren.nl. 

begint met luisteren… 

CADEAUTIP
Een donatie aan SOFT Tulip for Ukraine: zij 
coördineren tijdens deze oorlog zowel in 
Nederland als in de Oekraïne hulp aan mensen 
met een verstandelijke en/ of lichamelijke 
beperking en hun verzorgers. 

De donatie kan overgemaakt worden naar: 
Stichting SOFT Tulip in Den Haag, rekeningnr. 
NL32FVLB0699610001 o.v.v. Noodhulp Oekraïne. 

SOFT Tulip for Ukraine is een tijdelijk platform van SOFT 
Tulip, een uniek partnerschap van zorgaanbieders dat 
zorgaanbieders in andere landen ondersteunt en versterkt bij 
de ontwikkeling van zorg en ondersteuning aan mensen met 
beperkingen in een inclusieve samenleving. 

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

Algemene informatie



Zaterdag 4 juni a.s.:  
Textielinzameling
Zaterdag 4 juni a.s. vindt er weer een textielinzameling plaats. In heel Someren 
wordt door verschillende verenigingen ingezameld, dus óók in het buitengebied. 
Zet textiel vanaf 9.00 uur aan de straat. Zorg ervoor dat de kleding goed is 
verpakt en dat schoenen per paar gebundeld zijn.
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Wie verdient volgens u een Koninklijke 
Onderscheiding?
Op 26 april heeft burgemeester Blok 9 Somerenaren verrast met een Koninklijke 
Onderscheiding. Kent u ook iemand in uw omgeving die een lintje verdient? 

Bijzondere verdiensten
Een Koninklijke Onderscheiding krijgt 
iemand als er sprake is van bijzondere 
verdiensten voor de samenleving. Denk 
daarbij niet alleen aan bestuursleden, 
maar ook aan mensen die zich geruime 
tijd inzetten als vrijwilliger voor organi-
saties op het gebied van sport, kunst, 
cultuur, natuur, enz. 
Of denk aan vrijwilligers die zich in-
zetten om ouderen en jongeren te be-
trekken bij onze gemeenschap en aan 
mensen die langdurige mantelzorg ver-
richten.
De coach van de sportclub, de klus-
jesman van de vereniging. Met andere 
woorden iemand op wie je altijd een be-
roep kunt doen zónder een tegenpresta-
tie te verwachten.

Kent u iemand?
Kent u iemand die zich vrijwillig inzet voor een vereniging op welk gebied dan ook, vaak 
al gedurende een hele lange periode? Een vrijwilliger – jong of oud – die zich geheel be-
langeloos inzet en ervoor zorgt dat het plezierig wonen is in onze dorpen?
Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat, telefoon (0493) 494 888. De secre-
taresse kan in grote lijnen aangeven of de aard en duur van de verdiensten genoeg zijn 
voor het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding. Zij kan de benodigde informatie 
verstrekken en u op weg helpen met de voordracht. 

Aanmelden 
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen van 
2023 (op 26 april 2023), doe dit dan vóór 1 juli a.s.. Kijk voor meer informatie ook eens 
op www.lintjes.nl.

Snippers in plantsoen
Op diverse plekken in Someren heeft de 
gemeente als proef nieuwe ingeplante 
plantsoenen bedekt met Miscanthus snip-
pers, oftewel gemalen Olifantengras. Deze 
snippers houden het onkruid van onderuit 
tegen en zorgen ervoor dat de bodem goed 
vochtig blijft. De gemeente hoeft hierdoor 
de plantsoenen minder water te geven en 
minder onderhoud te plegen. Het onkruid 
zal helaas niet helemaal verdwijnen, maar 
hopelijk wel voor een groot gedeelte ver-
minderen. De snippers blijven gemiddeld 
3 jaar het onkruid tegenhouden. 

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 afloop 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

Kermis Someren-Heide
Van vrijdag 3 juni tot en met maandag 6 
juni a.s. wordt de jaarlijkse kermis gehou-
den in Someren-Heide. Zorg dat u aanwe-
zig bent bij de opening op vrijdag 3 juni, 
want de eerste 15 minuten zijn diverse 
attracties gratis toegankelijk. 

Op basisschool Sint-Jozef te Someren-Hei-
de worden kortingsboekjes uitgedeeld. In 
dit boekje treft u een bon aan voor een 
gratis rit op maandag tussen 17.00 en 19.00 uur in één van de volgende attracties:  
calypso/autoscooter/trampolines/draaimolen.
In het bonnenboekje staat ook een bon voor een loterij op maandag 6 juni. Er zijn o.a. 
twee mooie prijzenpakketten te winnen met waardenbonnen, vrijkaartjes, popcorn en 
suikerspin. De bon kan vanaf vrijdag 3 juni ingeleverd worden in een bus bij de auto- 
scooter. De trekking vindt plaats op maandag 6 juni om 16.00 uur.

Op de facebookpagina “Kermissomeren” staan tevens diverse deel- en winacties en ver-
dere informatie over de kermis.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de kermis worden de Brink, de Brinkweg en een gedeelte van het fietspad langs 
de Kerkendijk afgesloten voor het verkeer.

Openingstijden kermis
Vrijdag  15.00 - 00.00 uur
Zaterdag 14.00 - 00.00 uur
Zondag    14.00 - 00.00 uur
Maandag  14.00 - 23.00 uur

Ritprijzen
De ritprijzen van de diverse attracties zijn maximaal € 2,00.

Kortingsbonnen
(voor alle acties geldt 1 bon per persoon)

Schietsalon
24 schoten voor de prijs van  

12 schoten, geldig bij het  
Tandenschieten

Bungee trampolines
€ 1,00 korting

Calypso
bij besteding van € 5,00: 1 rit gratis
bij besteding van € 10,00: 3 ritten 

gratis

Vietnamese loempia’s
Bij aankoop van 3 loempia’s  

€ 0,50 korting

Lucky Cranes
1 speelmunt extra

Viskraam
Bij aankoop van een middelgrote portie 

gebakken kibbeling € 0,50 korting

Draaimolen
bij besteding van € 5,00: 1 rit gratis

bij besteding van € 10,00: 3 ritten gratis

Autoscooter
Bij besteding van € 10,00:  

3 ritten gratis

Gebakkraam
Bij aankoop van een portie churros  

of oliebollen € 0,50 korting

Kanalenspel
3 speelmunten voor € 10,00

Lijntrek 
2 touwtjes extra trekken

KERMIS SOMEREN-EIND

Vrijdag 3 juni t/m maandag 6 juni a.s.
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Dinsdag 7 juni:
Alzheimer Café Peelland
Op dinsdag 7 juni staat het Alzheimer Café Peelland in het teken van De overgang naar 
het verpleeghuis. Voor veel mensen met dementie komt er een moment dat het thuis niet 
meer gaat. Opname in een verpleeghuis is dan de enige optie. Hoe gaat dat in zijn werk? 
Hoe lang duurt het voordat je geplaatst kunt worden? Hoe ga je hiermee om, zowel de 
persoon met dementie als de mantelzorger? Kun je zelf kiezen waar je naar toe wilt? Mag 
je de hele dag door bezoek ontvangen of zijn er bezoektijden? Wat moet je nog meer 
regelen als je wordt opgenomen? Wordt de mantelzorger hierbij begeleid? Deze en an-
dere vragen worden in deze bijeenkomst beantwoord door Anita Meeuws (De Zorgboog), 
Manager Cliënt Contact Centrum.

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.

Afkoppelspreekuur
Heeft u vragen over het afkoppelen van 
het regenwater van het riool? Dan kunt u 
iedere donderdag van 9.30 tot 10.30 uur 
terecht in het gemeentehuis in spreek-
kamer B. Een afspraak maken is niet 
nodig. De afkoppelcoach Falco Thijssen 
zit voor u klaar om al uw vragen te 
beantwoorden.

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
3 t/m 6 juni : Kermis Someren-Heide
3 t/m 6 juni : Feesttent tijdens kermis Someren-Heide
3 en 4 juni : Jubileumviering bouwbedrijf Dobu
5 juni  : Opkikkers muziekfeest op het Wilhelminaplein
6 juni  : Campina Open Boerderijdag

• Melding gebruik openbaar gebied
7 juni  : Feestdag ’t Rendal

• Collectes
7 t/m 11 juni : Epilepsie NL
7-8 juni : Goede doelenweek Lierop

• Incidentele festiviteiten
 6 juni  : Ladies day/night Wijnbar Gijs

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. 

2 juni 2022 Meer informatie: www.someren.nl 

Dorpsondersteuners 
De dorpsondersteuners zijn er voor u! Neem dus gerust contact op als u een on-
dersteuningsvraag heeft en niet precies weet waar u moet beginnen met zoeken. 
Dit is geheel kosteloos.

Er zijn meerdere dorpsondersteuners actief:
• Lierop: Marieke Linders (dorpsondersteuner@lieropleeft.nl / 06-53668150)
• Someren-Eind en Someren-Heide: Cindy Manders (c.manders@oniswelzijn.nl/ 

06-19221188)
• Someren-Dorp: Loes van der Weerden (l.vanderweerden@oniswelzijn.nl / 

0493-441260)
Kijk voor meer informatie op www.zosomeren.nl/dorpsondersteuning

Commissievergaderingen

Donderdag 9 juni 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 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 donderdag 9 juni a.s. om 19.30 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 11 mei 2022 en 
behandelen stand van zaken actielijst. 
3. Regionale samenwerking. 
4. Vaststellen bestemmingsplan Vaartdijk ong, Someren-Eind.
5. Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Blink.
6. Ingekomen stukken/mededelingen:
 a. Raadsnotitie voorlopige jaarstukken 2021 ODZOB
 b. Raadsnotitie jaarrekening 2021 Blink
7. Rondvraag.

Op donderdag 9 juni 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 12 mei 2022
 en behandelen stand van zaken actielijst.
3. Regionale samenwerking.
4. Vaststellen jaarstukken gemeente Someren 2021.
5. Vaststellen Kadernota gemeente Someren 2023.
6. Zienswijze Jaarrekening 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023
 ICT NML.
7. Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Senzer.
8. Ingekomen stukken/mededelingen:
 a. Raadsnotitie Jaarstukken 2021 Peelgemeenten.
9. Rondvraag.

Bekendmakingen

• Ontwerpbestemmingsplan Hollandseweg 21-21a

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 3 juni 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Hollandseweg 21-21a” met iden-
tifi catienummer NL.IMRO.0847.BP02022007-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. 
De termijn eindigt op 14 juli 2022.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Ontwerpbestemmingsplan Hollandseweg 21-21a te Someren voorziet in het legaliseren 
van het gebruik en de bebouwing ter plaatse. Om  dit  te  bewerkstelligen wordt aan de
gehele  locatie  een  bedrijfsbestemming toegekend. Hierbinnen is een installatiebedrijf 
toegestaan met daarbij 2.000m² bedrijfsgebouwen, waarvan 484m² gebruikt mag wor-
den ten behoeve van detailhandel gerelateerd aan het installatiebedrijf. Ook is een be-
drijfswoning toegestaan met 188m² bijgebouwen.

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 identifi catienummer 
NL.IMRO.0847.BP02022007-OW01. Op de site van de gemeente Someren 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 inzien kunnen binnen de genoemde termijn contact op-
nemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.
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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

In de periode van 19 t/m 24 mei 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunning 
ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Houtbroekdijk 32, oprichten van een loods (23-5-2022);
 - Stalmansweg 9, verbouwen van een boerderij (24-5-2022).

• Ingediende aanvraag intrekken omgevingsvergunning
   (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Kloosterweg 35, intrekken omgevingsvergunning oprichten van een bijgebouw  

(1-4-2022).

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 gelegd.

• Verleende omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

In de periode van 19 t/m 24 mei 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergunning 
verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Boomen 14, oprichten van een schuur (18-5-2022);

 - Dooleggersbaan 12, Afwijken bestemming t.b.v. uitbreiden voerkeuken, milieuneu-
traal veranderen inrichting (23-5-2022);

 - Limburglaan 25, vervangen van een schuur (19-5-2022).

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.

• Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat op 13 april 2022 een 
melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingediend door Van 
der Heijden Nistelrode B.V. voor de locatie Kanaaldijk-Zuid 1 te Someren voor de 
duur van maximaal 2 dagen in de periode van 4 mei 2022 tot en met 4 augustus 2022.

Tegen de publicatie van de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden 
ingesteld. In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval zijn algemene landelijke 
voorwaarden opgenomen voor het breken van bouw- en sloopafval.
De stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het ge-
meentehuis.  Het KCC is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 
uur. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494888. Kopieën van stuk-
ken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening ge-
bracht.
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