
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

Maaien bermen 
Binnenkort start de gemeente met het maaien van bermen in het buitengebied. De gemeente beheert de bermen al een 
aantal jaren volgens het plan “ecologisch bermbeheer”. Het beheer wordt nu aangepast door voortaan gefaseerd te gaan 
maaien. Dit is beter voor de ontwikkeling van de natuur en biodiversiteit. 

Wat is gefaseerd maaien?
Gefaseerd maaien houdt in dat 30% van 
de meeste bermen niet gemaaid wordt. De 
niet gemaaide stukken dienen als schuil-
gelegenheid, voedselplek en voortplan-
tingsplek voor onder andere insecten, 
egels, vogels en muizen. Daarnaast krij-
gen planten de kans om langer te bloeien 
en zaad te verspreiden.

Wat is het doel?
Dieren, insecten en vlinders, verschillende 
kruiden en grassen krijgen de ruimte om 
te leven langs de wegen. Het zorgt voor 
meer variatie, betere biodiversiteit en min-
der verstoring van de berm. Er komt dus 
nieuwe ruimte voor meer diverse soorten 
insecten en planten. Dat heeft bijvoor-
beeld weer positieve gevolgen voor plan-

ten en landbouwgewassen die voor hun 
bestuiving van bijen afhankelijk zijn. Deze 
wijziging in beheer gaat ook helpen bij de 
ontwikkeling van de natuurlijke vijanden 
van de eikenprocessierups. 

Veiligheid
Uiteraard wordt bij ecologisch bermbeheer 
nog steeds rekening gehouden met de ver-
keersveiligheid. Zo wordt langs uitzicht-
hoeken bij kruispunten, inritten en meter-
stroken langs fi etspaden altijd gemaaid. 

Kermis Someren-Eind
Van vrijdag 24 juni tot en met maandag 27 juni a.s. wordt de jaarlijkse kermis gehouden in Someren-Eind. Zorg dat u 
aanwezig bent bij de opening op vrijdag 24 juni om 13.00 uur. Alle schoolkinderen ontvangen dan een gratis oliebol en 
de eerste 15 minuten zijn diverse attracties gratis toegankelijk. 

Op basisschool De Vonder te Someren-Eind 
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: Draai-
molen/Big Wave/trampolines/Circus Race.

In het bonnenboekje staat ook een bon 
voor een loterij op maandag 27 juni 2022. 
Er zijn o.a. twee mooie prijzenpakket-
ten te winnen met o.a. waardenbonnen, 
vrijkaartjes, oliebollen, popcorn en sui-
kerspin. De bon kan vanaf vrijdag 24 juni 
ingeleverd worden in een bus bij de draai-
molen. De trekking vindt plaats op maan-
dag 27 juni om 16.00 uur.

Op de facebookpagina “Kermissomeren” 
staan tevens diverse deel en win acties en 

verdere informatie over de kermis.
Op zondag 26 juni vindt er van 11.00 tot 
16.00 uur in de pastorietuin een matinee 
plaats met muziek en entertainment.

Verkeersmaatregelen
Rondom de kermisdagen wordt de Nieu-
wendijk afgesloten voor het verkeer even-
als een gedeelte van de Lambertusstraat.

Openingstijden kermis
Vrijdag   13.00 - 00.00 uur
Zaterdag  14.00 - 00.00 uur
Zondag    14.00 - 00.00 uur
Maandag  14.00 - 23.00 uur

Kortingsbonnen
(voor alle acties geldt 1 bon per persoon)

Op vakantie? Maak het inbrekers niet te gemakkelijk! 
Ruim twee jaar na het uitbreken van de 
corona-epidemie staan veel Nederlanders 
te popelen om weer als vanouds op va-
kantie te gaan. Tijdens de vakantieperio-
de in de zomer slaan inbrekers echter ook 
graag hun slag! 

Tips en maatregelen
Als bewoner kunt u met een paar simpele 
maatregelen de kans op een inbraak (tij-
dens bijvoorbeeld uw vakantie) al aan-
zienlijk verkleinen. Een aantal tips: 

• Sluit de woning bij vertrek zorgvuldig af.
• Zorg dat de woning na vertrek een be-

woonde indruk maakt. Laat bijvoorbeeld 
wat glazen op tafel staan of laat een 
krant liggen. 

•  Maak van uw raam geen etalage. Leg 
waardevolle spullen, zoals een smart-
phone of laptop, uit het zicht. 

•  Laat verlichting in en rondom huis aan. 
• Vermeld niet op social media dat u met 

vakantie bent. 

•  Informeer de buren wanneer u voor lan-
gere tijd niet thuis bent, zodat zij een 
oogje in het zeil kunnen houden. Wel-
licht kunnen de buren ook gebruik ma-
ken van uw oprit. 

Meer informatie 
Meer inbraakpreventie tips vindt u op: 
www.eigenhuis.nl/wonen/veilig-wonen/
inbraak/inbraakpreventie-tips#/ of 
www.politiekeurmerk.nl/preventietips/.Vragenuurtje 

Regionale 
Energiestrategie
Vorig jaar is de Regionale Energiestra-
tegie (RES) vastgesteld. In de RES 
staat hoe de 21 gemeenten uit de Me-
tropoolregio Eindhoven, de 2 water-
schappen en de Provincie de handen uit 
mouwen gaan steken om meer duurza-
me energie op te wekken en gebruik 
te maken van beschikbare duurzame 
warmtebronnen. In de regio starten 
diverse projecten. In elk project wer-
ken verschillende gemeenten samen. 
Gemeenten kiezen voor projecten die 
aansluiten op hun lokale energiedoe-
len.

Wil je meer weten over de projecten 
en aanpak, meld je dan aan voor het 
vragenuurtje op dinsdag 28 juni van 
19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden kan 
via https://nl.surveymonkey.com/r/
FRPJVWG. 

Kijk voor meer informatie over de RES 
op www.energieregiomre.nl. Schietsalon

24 schoten voor de prijs van 
12 schoten, geldig bij het 

Tandenschieten

Bungee trampolines
€ 1,00 korting

Lijntrek
Geen 7 maar 9 touwtjes trekken

Big Wave
bij besteding van € 10,-: 1 rit gratis

Frietwagen
Bij aankoop van een frikandel 

of kroket € 0,50 korting

Circus Race
bij besteding van € 5,-:  1 rit gratis

bij besteding van € 10,-: 3 ritten gratis

Lucky Cranes
1 speelmunt extra

Lucky Duck 
Geen 7 maar 9 eendjes vangen

Gebakkraam
Bij aankoop van een portie churros 

€ 0,50 korting

23 juni 2022 Meer informatie: www.someren.nl 

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

bij besteding van € 10,00: 3 ritten gratis

(foto: Patrick van den Broek)



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
24 t/m 26 juni   : 71e Bestronics Acht van Bladel 
24 t/m 27 juni  : Kermis Someren-Eind
25 juni  : Kermiskoning schieten
25 juni  : Eurosjopper Festival
26 juni  : Matinee onder de beuk, tuin pastorie Someren-Eind
26 juni   : Jubileumcross MAC Lierop

• Melding gebruik openbaar gebied
24 t/m 27 juni  : Podium bij kermis Someren Eind, Nieuwendijk 53
25 juni  : Voorinschrijving Kennedymars, Wilhelminaplein
26 juni  : Badmintontoernooi, Postel 18
26 juni  : Parkeren tractoren Wilhelmaplein
26 juni  : Kennedytoertocht, start Postel 27
27 juni  : Koffie – kletsen en klassiekers, veld Lierweg

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. 

Herinnering bewonersonderzoek  
afvalinzameling
Begin juni hebben 1.500 inwoners een brief ontvangen met een uitnodiging om een online 
enquête in te vullen over de afvalinzameling. Degenen die nog geen tijd hebben gehad of 
er misschien even niet meer aan gedacht hebben, zouden wij vriendelijk willen verzoeken 
de enquête nog in te vullen. U heeft nog tot 29 juni 2022 de tijd.

Maar uiteraard mag iedere inwoner hieraan meedoen, graag zelfs! 
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 in het gemeentehuis. Wij kunnen u ook de vragenlijst toesturen. 
Bel ons dan op via (0493) 494 888 of mail 
naar gemeente@someren.nl. 

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

Op naar een schoner Someren!

Bezwaarschriftencommissie

Datum en locatie hoorzitting
Op donderdag 30 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 zaak die besproken wordt
19.30 uur  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van Asten om een omgevingsvergunning, activiteit bouwen 
en afwijken van de bestemming, te verlenen voor het vervangen van een 
bestaande Biza-mast door een 25 meter hoge buismast, op het perceel 
Elfenbank ongenummerd (nabij het perceel Elfenbank 114) 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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Groeizaam weer zorgt voor extra druk op 
groenonderhoud
We houden allemaal van onze mooie, groene gemeente. En op dit moment kunnen we 
wel zeggen ‘uitbundig groene gemeente’. Want dat het enorm groeizaam weer is, zien 
en merken we allemaal. Niet alleen in onze tuinen, maar ook in de openbare ruimte. 
Door de combinatie van warm weer en enkele hevige buien groeit en bloeit alles om ons 
heen extra goed, ook het onkruid. De medewerkers van onder andere Senzer, Blink en 
Swinkels (onze aannemers) doen hun uiterste best om alles bij te houden en zetten ook 
extra onderhoudsploegen in. Maar met deze weersomstandigheden is er eigenlijk niet 
tegenop te werken.

Dat betekent dat de klachten over overhangend groen, hoog gras en veel onkruid helaas 
niet altijd volgens onze normale servicetermijnen kunnen worden afgehandeld. Plekken 
waar dat mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden en locaties waar veel mensen ko-
men (zoals winkelcentra), worden vanzelfsprekend als eerste onder handen genomen. 
We kunnen ons voorstellen dat u zich stoort aan het hoge gras of het onkruid, maar ho-
pen toch op uw begrip en geduld.

Waarom ligt er in deze maanden extra druk op het groenonderhoud?
Het zwaartepunt van het groenonderhoud ligt in de maanden juni, juli en augustus. Dan 
heeft het groen namelijk zijn ergste groeispurt gehad. Zouden we vroeger in het jaar al 
gaan snoeien en grasmaaien, dan heeft dat weinig zin omdat het dan net zo hard weer 
aangroeit. Normaal gesproken is het bijvoorbeeld eind juni – na de langste dag – de bes-
te periode om hagen en struiken te snoeien. Dat is na het broedseizoen en dus goed voor 
de vogels, maar ook andere kleine dieren. Ook zijn de bloeiende planten dan uitgebloeid 
waardoor het snoeien geen schade toebrengt aan de plant. Verder wordt het gras over-
al gemaaid. Dat is niet in een paar dagen gebeurd, want de openbare ruimte van onze 
gemeente is groot. Daarnaast gaat natuurlijk ook de onkruidbestrijding gewoon door 
(schoffelen, borstelen en onkruid branden). Dit loopt zelfs door tot in de herfst. 

U kunt ons helpen
Mocht u zelf gevaarlijke situaties zien, laat het ons dan weten. Dat kan telefonisch via het 
nummer van het Klantcontactcentrum (0493) 494 888 of via de BuitenBeter app. Deze 
app kunt u gratis downloaden in de Appstore (Apple) of Playstore (Android). Meer infor-
matie over het doen van meldingen, kunt u vinden op onze website www. someren.nl. 
U kunt ook helpen de openbare ruimte netjes te houden door bijvoorbeeld zelf een groen-
vak te adopteren. Indien u meer over de mogelijkheden van adopteren wilt weten, kunt 
u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (0493) 494 888.

Vertrokken uit Nederland
Uit onderzoek is gebleken dat vermelde personen niet meer wonen op het adres waar zij 
in de Basisregistratie Personen van de gemeente Someren staan ingeschreven. De ver-
huisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat de 
huidige woonplaats is. In artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht 
is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.
Burgemeester en wethouders zijn voornemen om per datum publicatie onderstaande 
personen uit te schrijven, uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Someren, 
conform artikel 2.22 van de wet BRP. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente Some-
ren, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres. Een eventuele ambtshalve 
uitschrijving kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen.
Op basis van dit voornemen worden onderstaande personen in de gelegenheid gesteld 
om, gedurende vier weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie te geven over 
de feitelijke verblijfplaats. 

Het betreft de volgende personen:
Naam   Geboortedatum  Geboorteplaats
Jerzy Kurzysz  17-05-1966  Zgierz, Polen
Georgel S. Sanda  31-01-1983  Călineşti, Roemenië
Loredana S. Sanda 07-06-1989  Piteşti, Roemenië
Marcin P. Pietraszewski 14-04-1996  Lubań, Polen
Angelika A. Kozlowska 16-10-1990  Piła, Polen

Staat uw naam hierbij of weet u waar vermelde personen verblijven, neem dan contact 
met het Klant Contact Centrum van de gemeente  via tel. (0493) 494 888 of mail ge-
meente@someren.nl.
Als de gemeente binnen vier weken, na de dag van publicatie van dit artikel, geen reactie 
heeft ontvangen, worden vermelde personen uitgeschreven naar ”onbekend buitenland”.

Dorpsondersteuners 
De dorpsondersteuners zijn er voor u! Neem dus gerust contact op als u een onder-
steuningsvraag 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
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Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

• Provinciale vergunning Randweg 1

Op 12 mei 2022 is door de provincie onderstaande omgevingsvergunning verleend:
 - Randweg 1, voor het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting te 

verlenen voor de gehele inrichting (revisie).
Voor meer informatie kijk op de website officielebekendmakingen.nl en zoek op Provin-
ciaal blad 2022, 5930. 

• Persoonsgebonden gedoogbeschikking Herselseweg 37b

Bij besluit van 5 april 2022 hebben burgemeester en wethouders een persoonsgebonden 
gedoogbeschikking verleend aan de eigenaar van het perceel aan de Herselseweg 37b te 
Lierop voor het behouden van een schuilgelegenheid voor paarden. De gedoogbeschik-
king is verleend onder het verbinden van nadere voorschriften.

Het besluit treedt op 16 juni 2022 in werking. De schuilgelegenheid voor paarden mag 
worden behouden totdat de op dit moment op het perceel aanwezige paarden zijn over-
leden.

De gedoogbeschikking wordt ook gepubliceerd op www.someren.nl en ligt ook, tot zes 
weken na deze bekendmaking, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, ter inzage bij het 
Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Someren. De stukken kunt u op afspraak 
ook buiten openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 
494 888.

• Persoonsgebonden gedoogbeschikking Mierloseweg ong., 
   percelen U537 en U538

Bij besluit van 3 mei 2022 hebben burgemeester en wethouders een persoonsgebonden 
gedoogbeschikking verleend aan de eigenaar van de percelen U537 en U538 aan de 
Mierloseweg te Lierop voor het behouden van een aantal overkappingen en een schuil-
gelegenheid voor paarden. De gedoogbeschikking is verleend onder het verbinden van 
nadere voorschriften.

Het besluit treedt op 16 juni 2022 in werking. De overkappingen en de schuilgelegenheid 
voor paarden mogen voor de duur van 5 jaar worden behouden, tot 17 juni 2027.

De gedoogbeschikking wordt ook gepubliceerd op www.someren.nl en ligt ook, tot zes 
weken na deze bekendmaking, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, ter inzage bij het 
Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Someren. De stukken kunt u op afspraak 
ook buiten openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 
494 888.

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 23 mei is de volgende aanvraag ingediend:
 - Ruiter 8, inzake het intrekken omgevingsvergunning voor het oprichten van een ga-

rage/berging.

• Ingediende aanvraag intrekken omgevingsvergunning

In de periode van 10 t/m 15 juni 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunnin-
gen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Gildeplein ongen., plaatsen van een bronnering (13-6-2022);
 - Hersel 6, afwijken van de bestemming t.b.v. teeltondersteunende voorzieningen (10-

6-2022); 
 - Hogeweg 22, verbouwen van een woonhuis (10-6-2022);
 - Holberg 8, oprichten van een kraanbaan (13-6-2022);
 - Kolerhof 42, uitbreiden van een woonhuis (15-6-2022).

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 10 t/m 15 juni 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergunnin-
gen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Bergstraat 5, uitbreiden van een woonhuis (15-6-2022);
 - Kerkendijk 31, oprichten van een tuinkamer (13-6-2022);
 - Kerkweg 35, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (13-

06-2022);
 - Ruiter ongen., verplaatsen van een schuilgelegenheid (15-6-2022);
 - Verdonckstraat 3, aanbrengen van lichtreclame (13-6-2022).

• Verzonden intrekkingsbesluiten omgevingsvergunning

 - Sonnehove 1, inzake het intrekken van een omgevingsvergunning voor het intern 
verbouwen 2e verdieping (10-6-2022).

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.

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 af-
spraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494888. Kopieën van stukken kunnen 
tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

 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!

FACEBOOK
TWITTER-SQUARE
instagram


