
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

58e Kennedymars Someren 2022
Op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli aan-
staande wordt voor de 58e keer de Ken-
nedymars in en rond Someren gelopen. 
Dit brengt zoals gebruikelijk, heel wat 
met zich mee. In dit artikel informeren 
wij u over de belangrijkste verkeersmaat-
regelen. De bebouwde kom van Someren 
is niet afgesloten voor alle verkeer. Ook 
in andere gemeenten, waar de route van 
de Kennedymars door loopt, worden ver-
keersmaatregelen genomen.

Om alle festiviteiten tijdens de Kennedy-
mars zo goed mogelijk te laten verlopen, 
sluit de gemeente een groot aantal we-
gen (tijdelijk) af en worden op meerdere 
wegen parkeerverboden ingesteld. 

Afsluiting route
Van zaterdag 2 juli 20.00 uur tot zondag 
3 juli 16.00 uur zijn de wegen op de route 
van de Kennedymars, tijdens het passe-
ren van de wandelaars, zoveel mogelijk 
afgesloten voor alle verkeer.

Boerenkamplaan
De Boerenkamplaan is op zondag van 
04.25 tot 15.00 uur afgesloten. Het ver-
keer van en naar Someren-Eind wordt 
dan omgeleid via de Kerkendijk en de 
Nieuwendijk. 

Bennenbroekstraat
In verband met de verkeersmaatregelen 
in Someren-Eind is het eenrichtingsver-
keer op zondag 3 juli van 4.15 tot 15.00 
uur voor vrachtwagens in de Bennen-
broekstraat opgeheven.

Lierop
Verkeer van en naar Lierop dient er op 
zondagochtend tussen 01.30 uur en 
08.30 uur rekening mee te houden dat 
de van Dongenstraat afgesloten is voor 
alle verkeer. Verkeer kan gebruik maken 
van de N266 (Kanaaldijk) en de Laan ten 
Boomen. De Steemertseweg blijft vanaf 
de Laan ten Boomen toegankelijk, zodat 
doorgaand verkeer naar Mierlo mogelijk 
is. Het verkeer vanuit Someren in de 
richting Mierlo v.v. kan via de Lieropse-
dijk, Somerenseweg, Heesvenstraat en 
Laan ten Boomen. Het verkeer dat vanaf 
de A67 richting Lierop wil kan via Some-
ren Lierop bereiken.

Parkeerterreinen
Verkeer dat in verband met de Kennedy-
mars naar Someren komt wordt geadvi-
seerd gebruik te maken van de parkeer-
terreinen, gelegen dichtbij het centrum 
van Someren:
 - Parkeerplaats Verdonckstraat;
 - Parkeerplaats Postelpark;
 - Parkeerplaats De Diepsteeckel, Wit-

vrouwenbergweg;
 - Parkeerplaats Mariaschool, Laan ten 

Roode;
 - Parkeerplaats De Ruchte, Kloosterweg.

Wegsleepregeling
Bestuurders die hun voertuigen toch el-
ders willen parkeren, moeten letten op 
de ingestelde parkeerverboden. Voer-
tuigen die geparkeerd staan daar waar 
een parkeerverbod geldt of voertuigen 
die hinderlijk geparkeerd staan, kunnen 
worden weggesleept. 

De kosten hiervan bedragen voor de be-
stuurder € 345,85.

Geen inrijstickers
Er zijn geen inrijstickers nodig om het 
centrum van Someren te kunnen berei-
ken. Deze worden dan ook niet verspreid. 
Bezoekers van de Kennedymars kunnen 
parkeren in het dorp. Let op: de norma-
le verkeers- en parkeerregels gelden ook 
tijdens de Kennedymars.

Calamiteitenroute
De Ter Hofstadlaan is aangewezen als 
calamiteitenroute. Dit betekent dat de 
hulpdiensten via deze route het dorp in- 
en uitrijden. Het is zeer belangrijk dat 
deze route vrij is en blijft van obstakels, 
zodat de hulpdiensten snel ter plaatse 
zijn. Op de calamiteitenroute wordt re-
gelmatig gecontroleerd op (hinderlijk) 
geparkeerde voertuigen.

Busdiensten
Tijdens de Kennedymars geldt de norma-
le dienstregeling van Hermes. Door de 
wegafsluitingen kunnen de bussen van 
Hermes hun normale route echter niet 
volgen. De bussen van Hermes volgen, 
gedurende de hele zaterdag en zondag, 
zowel uit de richting Asten/Helmond als 
uit de richting Eindhoven een aangepaste 
route. Voor de aangepaste route verwij-
zen wij u naar https://www.hermes.nl/. 

Meer informatie, zoals de volledige rou-
tes, kunt u vinden op de website van de 
Kennedymars, www.kennedymars.nl.

Schulden? Burgerschuldhulp helpt
Boodschappen worden duurder, de energierekening en brandstofprijzen gaan om-
hoog. Steeds meer mensen raken hierdoor achter met het betalen van rekeningen. 
Voor je het weet, stapelen de schulden zich op.

Heeft u al een betalingsachterstand bij bijvoorbeeld uw energieleverancier of de zorg-
verzekeraar? Wacht niet te lang en schakel hulp in. Burgerschuldhulp 
Asten-Someren staat voor u klaar!

Wat doet Burgerschuldhulp Asten-Someren (BSH)?
BSH kan samen met ondersteuning van een door u gekozen partij het oplopen van de 
schulden stoppen. Dat kan bijvoorbeeld via coaching of in de vorm van een rentevrije 

lening. Een team van deskundigen pakt 
samen met u de betalingsproblemen aan. 
Dus geen aanmaningen meer en geen 
deurwaarders op de stoep!
Als u zelf geen begeleider weet, helpen 
wij u er eentje te vinden.

Contact
Heeft u vragen? Kijk dan eens op de website https://burgerschuldhulp-asten-
someren.nl.
Ook kunt u contact opnemen via info@burgerschuldhulp-asten-someren.nl 
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Geslaagde Kennedymars voor iedereen!
In het weekend van 2 en 3 juli staat onze 
gemeente weer in het teken van de Kenne-
dymars. Een fantastisch evenement, ook 
dankzij de organisatie en meer dan 600 
vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat het de 
wandelaars aan niets ontbreekt en dat het 
evenement goed kan verlopen.

Ook in het centrum van Someren wordt 
het weer één groot feest, met veel drukte 

en gezelligheid. Bij de horeca rondom het 
Wilhelminaplein kunnen bezoekers terecht 
voor een drankje of een hapje. Daarbij 
zorgen we voor de veiligheid van de be-
zoekers, bijvoorbeeld door drank te schen-
ken in plastic bekers. Dit wil ik ook aan álle 
inwoners van Someren, Someren-Heide, 
Someren-Eind en Lierop vragen: gebruik 
vooral op de route bij voorkeur geen glas-
werk. De veiligheid van de wandelaars en 

feestvierders staat immers voorop.

Ik verheug me ook dit jaar weer op een 
groots, gezellig én veilig wandelfeest voor 
jong en oud.

De burgemeester,
Dilia Blok
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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
2 en 3 juli: Kennedymars

• Melding gebruik openbaar gebied
1 juli: BBQ Buurt Verdonckstraat
3 juli:  Bloem van Weert (fietstocht)

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. 

BSOB introduceert foto-tool om de 
WOZ-waarde te bepalen
Heeft u een vrijstaande woning? Dan ontvangt u begin juli een brief met het ver-
zoek om foto’s te maken van de leefruimten in uw woning. Heeft u bijvoorbeeld 
een nieuwe badkamer of keuken? Of is er sprake van achterstallig onderhoud? 
Dan kunt u dit nu gemakkelijk zelf doorgeven. Zo kan Belastingsamenwerking 
Oost-Brabant (BSOB) een juiste WOZ-waarde bepalen. 

Binnenkant van de woning óók belangrijk voor de WOZ-bepaling 
Elk jaar stelt BSOB de WOZ-waarde van uw woning vast. Dit bepalen zij aan de hand van 
gegevens over de buiten-en binnenkant van uw woning. Door middel van satellietbeelden 
en kadastrale gegevens beoordelen zij het type woning, de ligging, grootte en bouwjaar. 
Maar zo is natuurlijk niet te zien of er een gloednieuwe badkamer in de woning is geplaatst 
of dat er achterstallig onderhoud is. Terwijl ook deze zaken een rol spelen bij de waardebe-
paling. “Zeker in een tijd waarin isolatie, zonnepanelen en warmtepompen steeds belang-
rijker worden, verandert de waarde van een huis nogal snel”. 

Nu zelf doorgeven met behulp van de foto-tool 
Waar eerder een taxateur de woning bezocht en foto’s maakte ter rapportage van het 
taxatierapport, ligt nu de regie bij de burger. Na het scannen van de QR-code, wordt 
stapsgewijs uitgelegd welke elementen in huis van belang zijn. Men neemt een foto en 
beantwoord vragen over bijvoorbeeld de onderhoudsstaat van de woning. Na maximaal 10 
minuten bent u klaar. ,,Vroeger stuurden we daar een taxateur voor langs, nu hebben we 
de middelen om mensen het zelf te laten doen. Dat is minder gedoe en bespaart een hoop 
belastinggeld.” 

Een eerlijke belastingaanslag 
Wie denkt dat daardoor de privacy in het beding komt, heeft het mis. “De foto’s belan-
den in precies hetzelfde mapje als die van de taxateurs. Eigenlijk verandert er dus niets.” 
Alhoewel niets? Door de burger bij de bepaling van de WOZ-waarde te betrekken hoopt 
BSOB het aantal WOZ bezwaren via No-Cure-No-Pay bureaus terug te dringen. Dit kost de 
gemeenschap veel geld! Taxateurs moeten opnieuw aan het werk, en zijn een steeds groter 
gedeelte van hun tijd bezig met bezwaarafhandeling. Want deze bezwaren gaan vaak over 
een te hoge WOZ-waarde. Dit komt omdat BSOB nu vaak zelf een inschatting moet maken 
over de binnenkant van een woning aan de hand van ontbrekende, onjuiste of verouderde 
gegevens. Doordat de burger nu zelf op een laagdrempelige manier, informatie over de 
binnenkant van de woning door kan geven, kan BSOB nauwkeuriger de WOZ-waarde be-
palen. En met een juiste WOZ-waarde, krijgt de burger een eerlijke belastingaanslag. Dit 
is het doel van BSOB! 

Heeft u nog vragen? Kijk op www.bs-ob.nl/faq voor antwoord op Veelgestelde vragen of 
neem contact op met BSOB, tel. 088-551 00 00, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 
16.00 uur.

Onderzoek naar gezondheid jongeren
De GGD is een onderzoek gestart naar de invloed die corona heeft (gehad) op jongvolwas-
senen. Ook de jongeren uit de gemeente Someren vragen we deel te nemen 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
Iedereen tussen de 16 en 25 jaar kan meedoen door de vragenlijst in te vullen via www.
pandemening.nl Dit kan anoniem.
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. 
Deelnemers kunnen mooie prijzen winnen, zoals een iPad, vrijkaartjes voor een pretpark 
en een workshop flyboarden.

Kijk voor meer informatie op www.zosomeren.nl

Commissievergaderingen

Woensdag 6 juli en donderdag 7 juli 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 griffier door een e-mail te sturen naar de 
griffier (j.oostdijk@someren.nl) of haar dit telefonisch te melden, tel. (0493) 494 
888.

Op woensdag 6 juli a.s. om 20.00 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 9 juni 2022 en 

behandelen stand van zaken actielijst. 
3. Regionale samenwerking.
4. Toelichting op wijziging legesverordening en te maken keuzes bij de 

Omgevingswet.
5. Vaststellen van wijziging van bestemmingsplan Nieuwendijk 90-92.
6. Vaststellen van verordening nadeelcompensatie gemeente Someren 2022.
7. Vaststellen van de economische visie Someren “Een economie van waarde” en 

het “Behoefteonderzoek bedrijventerreinen Someren”. 
8. Ingekomen stukken/mededelingen:

a. Geen onderwerpen.
9. Rondvraag.

Op donderdag 7 juli 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 9 juni 2022 en 

behandelen stand van zaken actielijst.
3. Regionale samenwerking.
4. Zomernota 2022.
5. Intrekken van verordening individuele studietoeslag 2015.
6. Beschikbaar stellen van krediet voor vervangen audiovisuele installatie 

raadzaal Someren.
7. Instellen vaste commissie voor onderzoek geloofsbrieven raadsperiode 2022-

2026.
8. Ingekomen stukken/mededelingen:

a. Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Someren;
b.  Jaarverslag Archiefbeheer 2021 Gemeente Someren;
c.  Archief- en informatiebeheerplan 2022 – 2026.

9. Rondvraag.
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Bekendmakingen

• Ontwerpbestemmingsplan Lieropsedijk 29

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimte-
lijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang 
van 1 juli 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Lieropsedijk 29 Someren” met identifi-
catienummer NL.IMRO.0847.BP02021002-OW01 gedurende zes weken ter 
inzage ligt. De termijn eindigt op 11 augustus 2022.
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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

In de periode van 16 t/m 22 juni 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunnin-
gen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - van Dongenstraat 20z, verlenen van een permanente woonvergunning (22-6-2022);
 - Verhagenstraat 2, brandveilig gebruiken van een varkensstal (22-6-2022);

 - Verhagenstraat 2, veranderen van een inrichting (revisie milieu) en afwijken van de 
bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (22-6-2022).

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 16 t/m 22 juni 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergunnin-
gen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Beneluxstraat 10, uitbreiden van een bedrijfsruimte (21-6-2022);
 - Dagpauwoog 41, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(17-6-2022);
 - Goede Vaart (t.h.v. Sluisstraat), bouwrijp maken van een terrein en aanleggen 

waterberging (20-6-2022);
 - Nieuwendijk 80, plaatsen van een tijdelijke woonunit (20-6-2022);
 - Witvrouwenbergweg 13, plaatsen van een vlaggenmast (20-6-2022).

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.
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.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Lieropsedijk 29 Someren” ziet toe op het positief be-
stemmen van de bedrijvigheid ten behoeve van opslag van een vloerenbedrijf. De locatie 
wordt voorzien van landschappelijke inpassing.

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.IMRO.0847.BP02021002-OW01. Op www.someren.nl  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 in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Con-
tact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.


