
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

Volg ons
www.facebook.com/GemeenteSomeren
https://twitter.com/gemsomeren
instagram.com/gemeente_someren

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in 
Someren of het laatste nieuws volgen? 
Like en/of volg ons dan op onze social media!

�       
�             
�        

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 of je hierbij aanwezig kunt zijn en met hoeveel mensen je komt.
Dit kan je per e-mail doorgeven aan: bs@someren.nl. Deze uitnodiging mag doorgestuurd
worden aan anderen, die hier ook graag bij willen zijn.

UITNODIGING
AFSCHEID THEO MAAS
UITNODIGING
AFSCHEID THEO MAAS

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.

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
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Oekraïense vluchtelingen naar Heide Hoeve
Om een extra bijdrage te leveren aan de 
aanhoudende vraag voor opvangloca-
ties stellen we op korte termijn groeps-
accommodatie Heide Hoeve in Some-
ren-Heide beschikbaar voor de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen. Vanaf 20 
juni kunnen hier de eerste bewoners ver-
blijven.

In totaal biedt groepsaccommodatie Hei-
de Hoeve ruimte voor de opvang van 65 
personen. Of op 20 juni al daadwerke-
lijk de eerste vluchtelingen arriveren, is 
niet bekend. De coördinatie hiervan ligt 
bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 
Naar verwachting zal de groep vluchte-
lingen met name bestaan uit moeders 
met kinderen. De duur van het verblijf is 

mede afhankelijk van de ontwikkelingen 
in Oekraïne.

Heide Hoeve is de tweede locatie die de 
gemeente Someren bij de Veiligheidsre-
gio Brabant-Zuidoost heeft aangedragen 
voor de opvang van Oekraïense vluchte-
lingen. Sinds eind maart verblijven er 18 
vluchtelingen in De Bungalow in Lierop. 
Daarnaast worden er nog 23 vluchtelin-
gen opgevangen in diverse Somerense 
gastgezinnen. 

Het gemeentebestuur is diep geraakt 
door de gebeurtenissen in Oekraïne en 
stelt zich ruimhartig op voor Oekraïen-
se vluchtelingen. Het doet dan ook goed 
dat Someren op deze manier een bijdra-

ge kan leveren en de vluchtelingen een 
veilige leefomgeving kan aanbieden.

Voor meer informatie over initiatieven en 
hulp aan vluchtelingen kunt u terecht op 
www.someren.nl.

WWW.SOMEREN.NL
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Onderzoek naar gezondheid jongeren
De GGD is een onderzoek gestart naar de invloed die corona heeft (gehad) op jongvol-
wassenen. Ook de jongeren uit de gemeente Someren kunnen meedoen aan dit onder-
zoek. Op deze manier krijgen we inzicht in wat ze nodig hebben en voor welke groepen 
en onderwerpen aandacht nodig is.

Win te gekke prijzen 
Ben jij tussen de 16 en 25 jaar? Vul dan de vragenlijst in via www.pandemening.nl Dit 
kan anoniem. Je kunt mooie prijzen winnen, zoals een iPad, vrijkaartjes voor een pret-
park en een workshop flyboarden.

We vragen verder alle (groot)ouders, leerkrachten en andere mensen die veel in contact 
komen met deze doelgroep om dit onderzoek onder de aandacht te brengen. Kijk voor 
meer informatie op www.zosomeren.nl

Bezwaarschriftencommissie
Datum en locatie hoorzitting
Op donderdag 16 juni 2022 is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencom-
missie. 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 het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van Someren om de aanvraag van een omgevingsvergun-
ning voor de bouw van een schuilhut op het perceel gelegen aan Broek-
kant ongen. in Lierop af te wijzen.

Meer informatie?
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencom-
missie, Gerdy Meulensteen, telefoonnummer (0493) 67 12 12 of 
g.meulensteen@asten.nl.

 

Uitgeschreven uit de basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat vermelde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de basis-
registratie personen van de gemeente Someren staan ingeschreven. Om deze reden 
worden onderstaande personen uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van de 
gemeente Someren, conform artikel 2.22 van de wet BRP. Dat wil zeggen dat zij voor de 
gemeente Someren, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres.

Betreffende personen:
Naam Geboren       Geboorteplaats     Uitgeschreven per
Roland Albert 17-06-2003 Miercurea Ciuc, Roemenië 04-05-2022
Eduard Bardovič 23-04-1967 Krompachy,Tsjecho-Slowakije 04-05-2022
Sebastian Kucharczyk  
vel Kucharski 25-08-1980 Bełżyce, Polen 04-05-2022

Staat uw naam hierbij of weet u waar vermelde personen verblijven, neem dan binnen 
zes weken na publicatie van dit artikel, contact op met het team Publiekszaken van de 
gemeente Someren via tel. (0493) 494 888 of per e-mail: gemeente@someren.nl.
Een belanghebbende kan tot en met zes weken na de dag van publicatie tegen de uit-
schrijving bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders 
van Someren, Postbus 290, 5710 AG  Someren. U kunt de voorzieningenrechter verzoe-
ken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende 
beslissing op bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

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.

● Evenementen
10 t/m 12 juni : Glazen kooi
10 t/m 12 juni : Feestweekend Packador
11 juni   : Buurtborrel Rosdaal
16 t/m 19 juni     : Beach volley weekend
18 juni  : Jubileumcross MAC Lierop

● Melding gebruik openbaar gebied
10 juni  : Publieksavondwandeling
11 juni  : Soko4Kenia
11 juni  : ZLM Tour 
12 juni  : Peelland Truckrun 

● Verklaring van geen bezwaar
12 juni  : THM zomerclassic toertocht

Informatie
Meer informatie over locaties en tijden kunt u vinden via 
www.someren.nl/evenementen of u kunt contact opnemen met het Klant Contact Cen-
trum (KCC), tel. (0493) 494 888. 

Bekendmakingen

Vastgesteld Bestemmingsplan Somerdaal fase 2

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 vergadering 
van 21 april 2022 het bestemmingsplan “Somerdaal fase 2” (identificatienummer NL.IM-
RO.0847.BP02021008-VS01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan “Somerdaal, fase 2” voorziet in de uitbreiding op de planlocatie 
van een bestaande recreatieonderneming met 31 luxe chalets die duurzaam worden 
gebouwd en landschappelijk worden ingepast. Deze worden verkocht aan individuele 
eigenaren en die vervolgens eventueel mogen worden verhuurd, waarbij men zich richt 
op de groeiende markt voor senioren.

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 ‘Somerdaal fase 2’ heeft van 3 december 2021 tot en met 13 
januari 2022 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is gebleken dat abusievelijk het 
verkeerde landschappelijke inpassingsplan was bijgevoegd. Dit is in het voorliggende 
bestemmingsplan hersteld.

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 10 juni 2022 
gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 10 juni tot en 
met 21 juli 2022.

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 openingstij-
den inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad 
‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.
BP02021008-VS01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl 
geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

(lees verder op de volgende pagina)
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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.

Aanwijzing collectieve festiviteiten voor 2022

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat de volgende dagen aan-
gewezen zijn als collectieve festiviteit:

•  Kermissen
- Someren-Heide:  

vrijdag 3 juni, zaterdag 4 juni, zondag 5 juni en maandag 6 juni;
-  Someren-Eind:   

vrijdag 24 juni, zaterdag 25 juni, zondag 26 juni en maandag 27 juni;
- Lierop:  

vrijdag 16 september, zaterdag 17 september, zondag 18 september en  
maandag 19 september;

- Someren-Dorp: 
vrijdag 23 september, zaterdag 24 september, zondag 25 september,  
maandag 26 september en dinsdag 27 september;

•  Kennedymars zaterdag 2 juli;
•  Oudejaarsdag zaterdag 31 december.

Op deze dagen geldt een vrijstelling van de gestelde geluidsvoorschriften uit het Activitei-
tenbesluit tot de dan geldende sluitingstijd. Met sluitingstijd is daarbij uiteraard bedoeld 
de sluitingstijd welke geldt in de nacht van de desbetreffende dag(en) op de daarop 
volgende dag(en).

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

Op 4 mei 2022 is de volgende aanvraag omgevingsvergunning ingediend:
 - Ruiter ongen., verplaatsen van een schuilgelegenheid. 

In de periode van 25 mei t/m 1 juni 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergun-
ningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Dagpauwoog 41, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten vier arbeidsmigran-

ten (1-6-2022);
 - Hoeksestraat ongen., oprichten van een woonhuis (25-5-2022);
 - Hoeksestraat ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (25-5-2022);
 - Hoijserstraat 19, inzake het wijzigen van de kapconstructie van een woonhuis  

(25-5-2022).

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Dit heeft tot 
gevolg dat onderstaande officiële bekendmakingen voortaan verplicht in het elek-
tronische gemeenteblad van de gemeente Someren gepubliceerd moeten worden. U 
vindt deze bekendmakingen via www.officielebekendmakingen.nl 
Uit dienstverleningsoogpunt blijven wij voorlopig alle bekendmakingen 
daarnaast ook nog in ’t Contact publiceren. U kunt aan de publicatie in ’t 
Contact echter geen rechten ontlenen. 

• Ingediende aanvragen intrekken omgevingsvergunning

 - Otterdijk 3, inzake het intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit milieu  
(12-4-2022);

 - Smulderslaan 51, intrekken omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een var-
kenshouderij (19-05-2022).

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 25 mei t/m 1 juni 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergun-
ning verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Boomen 9, plaatsen van 44 zonnepanelen in veldopstelling (31-5-2022);
 - Eindje 6, afwijken van de bestemming voor het oprichten van units t.b.v. tijdelijk 

huisvesten van arbeidsmigranten (31-5-2022); 
 - Heikantstraat 35a, oprichten van een woonhuis (30-5-2022);
 - Kanaaldijk-zuid 1, herbouwen van hal 5 van een bedrijfsgebouw (31-5-2022);
 - Keizerstraat 37, oprichten van een schuur (31-5-2022);
 - Korteweg ongen. (t.o.v. nr. 18), oprichten van een honden-uitlaat plaats  

(31-5-2022);
 - Laan ten Roode 15, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(25-5-2022);
 - Loostreeplaan 31, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(25-5-2022);
 - Wevelsdaal 30, inzake het afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmi-

granten (31 mei 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.

• Verzonden intrekkingsbesluit 
Uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van § 3.4 van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend dat met ingang van 10 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt het intrek-
kingsbesluit omgevingsvergunning voor:
 - Nieuwendijk 130, inzake het gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning OBM met 

VVGB en melding Activiteitenbesluit.

Ontwerpbesluit
Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit.

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.


