
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

Asfaltonderhoud 2022
Jaarlijks wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd om de wegen in goede staat 
te houden. Komende week wordt gestart met de werkzaamheden op een 
aantal wegen. 

Aanvang werkzaamheden
Van maandag 20 juni tot en met vrijdag 
24 juni a.s. worden er op diverse wegen in 
onze gemeente slechte stukken asfalt ver-
vangen. In de week van 18 juli worden die 
wegen nog voorzien van een slijtlaag.
                                                     
Locaties werkzaamheden
De kleinschalige asfaltwerkzaamheden 
worden uitgevoerd op de volgende wegen: 
Achterbroek, Slievenstraat (gedeeltelijk), 
Hoge Akkerweg, Kuilerstraat (gedeelte-
lijk), Sneppenweg, Heistraat, Vaartdijk, 
Vaartje (gedeeltelijk), Lierweg, Goord Ver-
bernedijk (gedeeltelijk), Vaartdijk (gedeel-

telijk)  en Molenbrugweg.  
Op Kerkenhuis wordt een groter deel van 
de weg voorzien van een nieuwe laag as-
falt.

Bewonersbrief/informatie
Indien de werkzaamheden bij u in de straat 
plaatsvinden wordt u vooraf door de aan-
nemer via een bewonersbrief op de hoogte 
gebracht. In de brief staat het telefoonnum-
mer van de uitvoerder vermeld. Bij vragen 
staat de uitvoerder u graag te woord. Als u 
verder nog vragen heeft kunt u contact op-
nemen met het Klant Contact Centrum van 
de gemeente, tel. (0493) 494 888.

Praat mee over het centrum van Someren
Een sfeervol, levendig en onderscheidend dorpshart. Dat willen we graag in de toekomst voor Someren. In de centrum-
visie is hieraan richting gegeven. Nu zijn we klaar voor de volgende stap: het stedenbouwkundig plan. Graag willen wij 
onze ideeën aan u als inwoner en ondernemer voorleggen.

Inrichten openbare ruimte
In een stedenbouwkundig plan krijgt de 
centrumvisie meer vorm. Denk hierbij 
aan de ontwikkeling van gebouwen, par-
keerplaatsen en de verkeerssituatie. Met 
een aantal partijen, waaronder eigenaren, 
lokale (horeca)ondernemers en een des-
kundig adviesbureau, hebben we de afge-
lopen tijd flinke stappen gezet hierin. En 
ook de inrichting van de publieke ruimte 
geven we in het stedenbouwkundig plan 
in grote lijnen weer. In een eerste schets-
plan met verschillende verkeerskundige 
uitwerkingen leggen we deze inrichting 
nu aan onze inwoners voor. Tijdens twee 
inloopbijeenkomsten krijgt iedereen de 
kans om hier op te reageren en vragen 
te stellen.

Inschrijven via onze website
De inloopbijeenkomsten zijn op woensdag 
29 juni en woensdag 6 juli van 16.00 – 
21.00 uur in De Ruchte. Via www.some-
ren.nl/centrumplan kunt u zich inschrij-

ven voor een tijdvak. Ook vindt u hier de 
schetsplannen.
We hopen op een grote opkomst, zodat 
het centrum van Someren weer bruisend, 

levendig en vooral van Zummere wordt.

Dus graag tot ziens op woensdag 29 
juni of woensdag 6 juli!

Voorbereidingen nieuwe gemeentegids
In oktober van dit jaar verschijnt de nieuwe gemeentegids van Someren. De voorbereidingen van deze gids zijn deze 
maand gestart. De gemeentegids wordt even als andere jaren uitgegeven door uitgever Akse Media bv. 

Acquisitie
Akse Media is in juni gestart met de wer-
ving van advertenties voor de gemeente-
gids. Trouwe adverteerders worden be-
zocht én nieuwe adverteerders met het 
verzoek te adverteren in de nieuwe ge-
meentegids. 

Controle adressen
In de week van 20 juni ontvangt iedereen 
die in de huidige gids staat vermeld met 
een e-mailadres een mailing waarmee ze 
kunnen reageren. Deze mailing is voorzien 
van een unieke, persoonlijke inlogcode en 

hiermee kunnen ze via internet hun eigen 
gegevens naar wens aanpassen. De overi-
ge adressen worden in de komende weken 
telefonisch benaderd. Voor een correcte 
vermelding van de adressen in de nieuwe 
gids zijn we afhankelijk van de medewer-
king van verenigingen en instellingen. De 
gemeente streeft naar een zo compleet 
mogelijk overzicht van het verenigings-
leven en maatschappelijke en sociale in-
stellingen die op de gemeente Someren 
gericht zijn. Wij vragen u dan ook vriende-
lijk mee te werken als u door Akse Media 
wordt benaderd. Als uw vereniging nog 

niet in de gids stond en u deze wel graag 
in de nieuwe gids wilt zien, dan dient u zelf 
contact op te nemen met Akse Media. 

Reageren
U kunt u op de volgende manieren contact 
opnemen met Akse Media:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl 
(o.v.v. gemeentegids Someren)
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeen-
tegids Someren), Postbus 6033, 1780 KA 
Den Helder.

16 juni 2022 Meer informatie: www.someren.nl 

We hopen op een grote opkomst, zoals tijdens de 2e dorpsconferentie over de centrum-
visie nu bijna 2 jaar geleden.

Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren

Postbus 290
5710 AG Someren

T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl

www.someren.nl

Functioneel beheerder
(32-36 uur per week)

Maak jij het verschil als Functioneel beheerder binnen onze 
organisatie?  Vind je het leuk om te werken in een breed en 
afwisselend takenpakket? 

Dan is de gemeente Someren op zoek naar jou!

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl.
Functiewaardering schaal 9, max. € 4.208,-
bij 36 uur/week.Acquisitie naar aanleiding van deze

advertentie wordt niet op prijs gesteld.

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 spreekkamer B. Een afspraak maken 
is niet nodig. De afkoppelcoach Falco 
Thijssen zit voor u klaar om al uw vra-
gen te beantwoorden.



Gemeentenieuws

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
18 juni:  Jubileumcross MAC Lierop
19 juni:  Inleverdag bierdoppen, Wilhelminaplein

• Melding gebruik openbaar gebied
18 juni:  Voorinschrijving Kennedymars, Wilhelminaplein
18 juni:  Fietsenmarkt, Wilhelminaplein
19 juni:  Kerkdienst HAS, Speelheuvelplein 6

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. 

Hondenbezitters, pas op voor grasaren
Door het warme weer zijn veel grassoor-
ten vroeger in bloei geraakt dan gebruike-
lijk. Wanneer wild gras in bloei komt, ont-
staan er aren. Grasaren bevatten zaden 
en je ziet ze het meest in de periode van 
juni t/m augustus.  

Voor honden kunnen die aren echter ge-
vaarlijk zijn als ze door het wilde gras rennen en snuffelen. De grasaren breken dan af en 
hechten zich door de weerhaakjes vast aan de hond. Die kunnen in de vacht gaan zitten, 
maar ze kunnen ook diep in de huid kruipen. Daarnaast komen ze vaak ook in de neus, 
ogen, oren, mond, keel, slokdarm of tussen de tenen terecht. Het kan dan gaan ontste-
ken en in het slechtste geval moet het operatief worden verwijderd.

Controleer daarom uw hond na elke wandeling op deze plekken om narigheid te voorko-
men. Vooral die met middellange en lange haren.

Hoe merkt u dat uw hond last heeft van een grasaar?
 - Neus: de hond niest veel of wrijft met de poot vaak over de neus.
 - Oog: tranende ogen of wrijven in de ogen.
 - Oor: de hond schudt veel met de kop of houdt het hoofd scheef of jankt bij het krab-

ben. 
 - Huid: als een grasaar tussen de tenen zit loopt de hond vaak mank of likt veel tussen 

de tenen.
 - Keel: veel hoesten.

Wat kunt u als hondenbezitter zelf doen?
1. Loop met de hond niet door ongemaaide gebieden en houd de hond aan de lijn
2. Controleer de hond na elke wandeling in hoog gras
3. Check de vacht, ogen, oren, poten, neus, huidplooien en keel. Doe dit na elke wan-

deling
4. Is de grasaar te zien? Dan verwijdert u deze met een pincet

Heeft de hond last van bovengenoemde symptomen, maar vindt u zelf niks? Ga dan met 
de hond naar de dierenarts.

Nieuwe telefooncentrale gemeentehuis
Op donderdag 23 juni wordt er een nieuwe telefooncentrale geplaatst in het gemeente-
huis. Hierdoor is het mogelijk dat we vanaf 14.30 uur enige tijd telefonisch niet bereik-
baar zijn. De verwachting is dat dit slechts enkele minuten gaat duren. Mocht u geen 
contact krijgen dan vragen wij u het op een later tijdstip nog eens te proberen. Excuses 
voor het ongemak.

Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren

Postbus 290
5710 AG Someren

T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl
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Senior medewerker 
Vergunningen

(36 uur per week)
Ben jij een expert op het gebied van 
omgevingsvergunningen? Dan is ons team vergunningen op 
zoek naar jou!

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl.
Functiewaardering schaal 10, max. € 4.671,-
bij 36 uur/week.

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Taxusinzameling start in 2023 weer op 
Al 15 jaar zet Stichting Taxus Taxi zich met hart 
en ziel in voor de strijd tegen kanker door in de 
zomermaanden zoveel mogelijk taxussnoeisel in 
te zamelen. De taxusnaalden bevatten namelijk 
dé basis grondstof voor chemotherapieën. Na 
veel rekenwerk en overleg heeft de stichting 
besloten de inzameling van taxussnoeisel dit 
jaar over te slaan omdat de kosten voor het inzamelen en verwerken van het 
snoeisel op dit moment te hoog zijn. 

Kijk voor meer informatie op www.taxustaxi.nl. Hier kunt u ook terecht als u de 
stichting financieel wilt steunen. 

Raadsvergadering

Donderdag 23 juni vergadert de Somerense gemeenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. 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.oost-
dijk@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 24 mei 
2022.

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

HAMERSTUKKEN
5.   Vaststellen bestemmingsplan Vaartdijk ong, Someren-Eind.
6.   Zienswijze Jaarrekening 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 

ICT NML.
7.   Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Senzer.

BESPREEKSTUKKEN
8.   Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Blink.
9.   Vaststellen jaarstukken 2021 gemeente Someren.
10. Vaststellen Kadernota gemeente Someren 2023.
11. Aanwijzen vertegenwoordiger Metropool Regio Eindhoven.
12. Sluiting.

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

16 juni 2022 Meer informatie: www.someren.nl 
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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 mei 2022 is de volgende aanvraag ingediend
 - Avennelaan 47, inzake het oprichten van een overkapping.

In de periode van 2 t/m 9 juni 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen 
ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Eindje 8, afwijken van de bestemming m.b.t. bouwhoogte bijgebouw B (legalisatie) 

(8-6-2022);
 - Heikomstraat ongen., oprichten van een woonhuis (2-6-2022);
 - Witvrouwenbergweg 13, plaatsen van vlaggenmasten (2-6-2022).

• Ingediende aanvraag intrekken omgevingsvergunning

 - Sonnehove 1, intrekken omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van de 2e 
verdieping (23-5-2022).

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 2 t/m 9 juni 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergunning 
verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Boerenkamplaan 48, afwijken van de bestemming t.b.v. statische opslag (8-6-

2022);
 - Heesvenstraat ongen., kappen van bomen (8-6-2022);
 - Hogeweg 34, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (2-6-2022);
 - Kerkendijk 142, oprichten van een woonboerderij (2-6-2022);
 - Slievenstraat 77, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (2-6-2022);
 - Zilverdrager 10, oprichten van een woonhuis (2-6-2022).

• Verzonden intrekkingsbesluiten omgevingsvergunning

 - Boerenkamplaan 21, inzake het intrekken van een omgevingsvergunning voor het 
verhogen en uitbreiden van een bedrijfsgebouw (7-6-2022);

 - Coöperatiestraat 25, inzake het intrekken van een omgevingsvergunning voor het 
vernieuwen dak en vergroten woonhuis (7-6-2022);

 - Heikantstraat 11, inzake het gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning milieu.
 - Kloosterweg 35, inzake het intrekken van een omgevingsvergunning voor het op-

richten van een bijgebouw (20-5-2022);
 - Musschotseweg 11, intrekken omgevingsvergunning voor het veranderen van een 

bestaand bijgebouw (7-6-2022);
 - Musschotseweg 11, intrekken omgevingsvergunning voor het plaatsen van een af-

dak (7-6-2022);
 - Smulderslaan 51, inzake het intrekken van een omgevingsvergunning voor het  uit-

breiden van een varkenshouderij (7-6-2022).

Tegen besluiten om vergunningen te verlenen / intrekkingsbesluiten kunnen belangheb-
benden 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.

• Ontwerp omgevingsvergunningen
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 17 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage liggen de 
ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunningen voor:

 - De Hoof 8, inzake het wijzigen van de gevel van een woonhuis. Betreft de activiteiten 
Monument, Bouw en sloop.

 - Geldestraat 9, 9a t/m 9h en 11a t/m 11p, inzake het brandveilig gebruiken van 
een woonzorgvoorziening. Betreft de activiteit Brandveilig gebruik (vergunning)

 - Landbouwstraat 25, inzake het wijzigen inrichting, oprichten diverse overkappingen 
en plaatsen luchtwassers. Betreft de activiteiten Milieu (vergunningen) en Bouw.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan deze pro-
jecten. 

Inzage
De aanvragen, de beschikkingen 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 ont-
werpbeschikking en men belanghebbende is.

• Verleende 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 17 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt de 
beschikking omgevingsvergunning voor:
 - Hugterweg 6, inzake het brandveilig gebruiken van een gebouw voor huisvesting van 

arbeidsmigranten.

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

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.

• Verleend intrekkingsbesluit omgevingsvergunning
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 17 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt het intrek-
kingsbesluit omgevingsvergunning voor:

 - Ravelweg 4, inzake het intrekken omgevingsvergunning milieu wegens 
deelname aan de regeling Ruimte voor Ruimte.



Ontwerpbesluit
Er is 1 zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit. Een samenvatting en de beantwoor-
ding van de zienswijze is opgenomen in het definitieve besluit.

Inzage
De (eventuele) 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.

• Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat op 5 mei 2022 een mel-
ding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingediend. 
Ingevolge het gestelde in artikel 4 van genoemd besluit wordt hierin het voornemen be-
kend gemaakt om in de periode tussen 27 mei tot en met 27 augustus 2022 voor de duur 
van maximaal vier aaneengesloten dagen, op de locatie Smulderslaan 40 te Someren 
met behulp van een mobiele breker puin te breken.
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 vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een 
afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494888. Kopieën van 
stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in 
rekening gebracht.

Gemeentenieuws

16 juni 2022 Meer informatie: www.someren.nl 


