
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 vrijdag: 9.00-12.30 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

Wolf zorgt voor onrust in Someren
Helaas heeft afgelopen week een wolf in onze gemeente weer een aantal dieren gedood. Regelmatig doodt de wolf binnen 
Someren dieren en dan vooral schapen. Dit zorgt voor onrust onder onze inwoners en onder veehouders. 

Wolf rond Strabrechtse Heide
De gemeente Someren ligt in het offi ci-
eel aangewezen leefgebied van de wolf. 
Sinds het voorjaar van 2020 heeft zich 
een wolf gevestigd in de omgeving van 
de Strabrechtse Heide. We begrijpen dat 
zijn aanwezigheid voor sommige inwoners 
geen prettig idee is. Maar omdat de wolf 
een beschermde diersoort is, kunnen wij 
hier geen maatregelen tegen treffen. Wel 
kunnen we u de weg wijzen naar meer in-
formatie en tips, zodat u geruster bent.

Mens is geen prooi
De wolf is van nature een schuw dier. Het 
dier laat zich extreem zelden zien. Daar-
om is het risico  om zelf door de wolf 
aangevallen te worden, uitermate klein. 
Mocht u hem toch zien, dan kunt u een 
melding doen op www.waarneming.nl of 
www.wolveninnederland.nl

Tips om vee te beschermen
Wolven eten normaal gesproken wild, zo-
als wild zwijn, edelhert, ree en haas. Maar 
ook onbeschermd vee is niet veilig voor 
hem. Helaas hebben verschillende vee-
houders in onze gemeente hier al ervaring 
mee.

U kunt zelf maatregelen nemen om uw 
vee te beschermen tegen de wolf.
Enkele tips:
• Als u een nachtverblijf heeft voor uw 

dieren, is het verstandig ze daar onder 
te brengen. Wolven jagen bij scheme-
ring en in de nacht.

• Als u geen nachtverblijf heeft, plaats 
dan uw dieren in een wolfwerend raster. 
Dit raster moet minstens 120 cm hoog 
zijn, geen gaten hebben die groter dan 
20 cm zijn en er moet bovenal minimaal 
4,5 kV op staan. De rasters kunt u aan-
vragen bij BIJ12.
Kijk voor meer informatie op 
www.wolf-fencing.nl of op www.bij12.nl. 

• Controleer minimaal een keer per dag 
uw dieren. Controleer ook of uw afras-
tering nog in orde is. Wolven zijn slim-
me dieren die gemakkelijk zwakheden 
in de afrastering vinden. 

• Wilt u andere preventieve maatregelen 
gaan gebruiken, zoals het inzetten van 
bewakingsdieren? Neem dan contact op 

met een deskundige: 
www.canineeffi ciency.com

Vergoeding dode dieren door 
wolf
Treft u toch dode dieren aan in uw wei en 
vermoedt u dat een wolf de dader is? Meld 
dit dan binnen 24 uur bij het meldpunt 
van BIJ12, tel. (085) 486 22 22. Een taxa-
teur van BIJ12 komt dan een DNA-tests 
afnemen. Mocht na onderzoek blijken dat 
daadwerkelijk een wolf uw vee gedood 
heeft, dan heeft u recht op een schade-
vergoeding. Kijk voor meer informatie op 
www.bij12.nl. Wees daarna voorbereid 
dat een wolf altijd terugkomt naar plek-
ken waar hij succes heeft gehad. Neem 
dus (alsnog) goede maatregelen. 

Meer informatie
Kijk eens op www.brabant.nl (zoek op wolf 
in Brabant) of www.wolveninnederland.nl 
voor meer informatie over het leefgebied 
en gedrag van de wolf.

Website ZO Someren vernieuwd
Om u nog beter te informeren is de web-
site www.zosomeren.nl vernieuwd! U vindt 
op deze site informatie over:

• cliënt- en dorpsondersteuning
• jeugd
• Wmo
• Werk en inkomen
• Vrijwilligerswerk en mantelzorg
• Crisis en psychische nood. 

Ook kunt u meer lezen over het team Zorg 
en Ondersteuning van de gemeente So-

meren en de sociale kaart. Op de sociale 
kaart ziet u welke organisaties in en rond 
de gemeente Someren maatschappelij-
ke diensten aanbieden. Neem dus gerust 
een kijkje op de nieuwe website. Als u een 
vraag of probleem heeft op het gebied van 
zorg en welzijn, werk en inkomen of jeugd 
en gezin, kunt u via het contactformulier 
op de website contact opnemen. U kunt 
natuurlijk ook mailen via someren@peel-
gemeentenn.nl of iedere werkdag bellen 
tussen 9.00-12.30 uur via (0493) 494 888. 

Meld knelpunten en wensen in het verkeer
Someren moet op het gebied van ver-
keer in de toekomst veilig, bereikbaar 
en leefbaar blijven. Daarom maken wij 
een mobiliteitsplan. In dit plan staat be-
schreven wat we bijvoorbeeld regelen 
voor voetgangers of fi etsers en hoe we 
de gemeente bereikbaar houden. Het 
gaat onder meer over hoe we om gaan 
met parkeren en wat we bijvoorbeeld 
doen om de mobiliteit in de gemeente te 
verduurzamen. 

Het mobiliteitsplan willen wij samen 
met inwoners, ondernemers en organi-
saties maken. Daarom starten wij met 
het in kaart brengen van alle knelpun-
ten en wensen voor verkeer in Some-
ren. Om de lijst zo compleet mogelijk te 
maken, hebben wij uw hulp nodig! De 

inwoners en ondernemers van onze ge-
meente weten namelijk het beste waar 
zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lo-
pen of wat er juist goed is geregeld. We 
nodigen u daarom van harte uit om via 
de volgende link uw mening te geven: 
www.royalhaskoningdhv.com/knelpun-
tenkaart-someren

U kunt uw opmerkingen op de 
kaart zetten tot 19 januari 2022.

13 januari 2022 Meer informatie: www.someren.nl 
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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.

• Melding gebruik openbaar gebied
15 januari  Slipjacht Mierlo- Someren

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. 

13 januari 2022 Meer informatie: www.someren.nl 

Dunning bossen rondom Keelven 
Momenteel worden de bossen in het gebied rondom Keelven uitgedund. Het 
uitdunnen heeft als doel de soortenrijkdom van het gebied te verhogen en meer 
structuurvariatie in het bos te creëren. Hierdoor wordt voldoende plaats ge-
creëerd voor de groei van kruiden, struiken, jonge bomen en oudere bomen. Er 
wordt gestreefd naar een bosverjonging van zowel inheemse loof- als naald- 
soorten. Hierdoor ontstaat afwisseling in hoog en laag, dichte en meer open 
gebieden waardoor het leefgebied aantrekkelijker wordt voor een verschei-
denheid aan planten en dieren. Ook wordt het gebied aantrekkelijker voor de  
bezoeker; de belevingswaarde van de natuur wordt vergroot.

Aanpak dunning
Tijdens de dunning worden bomen verwijderd om andere bomen meer ruimte te geven. Als 
een boom meer ruimte krijgt, gaat deze beter groeien en wordt dikker, stabieler en vitaler. 
De bomen die worden verwijderd zijn met verf gemarkeerd. In verschillende bosvakken 
worden open plekken gemaakt. In deze open plekken is ruimte voor een nieuwe generatie 
bos. Door deze aanpak verandert het bos langzaam maar zeker richting een bos met meer 
variatie in boomsoort en leeftijden, meer variatie in openheid van het bos en meer variatie 
in diameters en hoogtes van de bomen.
Daarnaast worden langs enkele paden aan weerszijden naaldbomen verwijderd. Hierdoor 
ontstaan stroken met enkel loofbomen. Deze maatregel zorgt ervoor dat bij een eventuele 
bosbrand in de toekomst de brand beter en makkelijker onder controle verkregen kan wor-
den, loofbomen zijn immers minder brandgevaarlijk. 

Werk in uitvoering
De werkzaamheden worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen velt, ontdoet 
van zijtakken en de stam in stukken zaagt. Deze gezaagde stukken worden naast de gro-
tere paden opgestapeld en vervolgens getransporteerd naar de houtverwerkende industrie.
Bij de uitvoering van de bosbeheermaatregelen wordt gewerkt volgens de Gedragscode 
zorgvuldig bosbeheer. Deze gedragscode schrijft voor dat flora en fauna zoals roofvogelnes-
ten, spechten(nest) bomen, mierennesten, 
holen en zeldzame planten, wordt ontzien. 
De te sparen flora en fauna zijn afgezet.

Planning
De werkzaamheden zijn reeds gestart en 
worden medio maart afgerond. Mogelijk er-
vaart u enige overlast. Wij vragen hiervoor 
uw begrip en proberen de overlast tot een 
minimum te beperken.

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 /  

06-24844536)
Kijk voor meer informatie op www.zosomeren.nl/dorpsondersteuning

Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren

Postbus 290
5710 AG Someren

T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl

www.someren.nl

Buitengewoon 
ambtenaar van de 
Burgerlijke stand

Wil je bijdragen aan de mooiste dag van een bruidspaar? Kan 
jij je goed inleven in hun verhaal en ben je goed in het 
schrijven van een toespraak? Dan is de gemeente Someren op 
zoek naar jou! 

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl voor meer 
informatie.

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

 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

Bekendmakingen

Gemeenteraadsverkiezingen

• Dag van de kandidaatstelling 
Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Op die dag kunnen de 
politieke partijen hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente 
Someren. Op deze lijst(en) staan de namen van personen die zich kandidaat stellen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Someren.
De kandidatenlijsten worden door het centraal stembureau onderzocht. Na het 
onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten, worden deze en lijsten en eventuele 
ondersteuningsverklaringen ter inzage gelegd bij de receptie van de gemeente Someren.

Voorinlevering
Politieke partijen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid tot voorinlevering. Dit 
is mogelijk in de week van 24 t/m 28 januari 2022. Hiervoor kan men een afspraak 
maken door te bellen naar de gemeente, tel. (0493) 494 888  of door te mailen naar 
verkiezingen@someren.nl.                                               

Openbare zitting  
Op vrijdag 4 februari 2022 beslist het centraal stembureau van de gemeente in een 
openbare zitting in de raadzaal van het gemeentehuis om 10.00 uur over de geldigheid 
van de kandidatenlijsten. Ook worden in deze zitting de lijsten genummerd. De zitting is 
ook digitaal bij te wonen. 
De kandidatenlijsten zijn definitief als er niet binnen vier dagen beroep is ingesteld 
bij de Raad van State, of als deze uitspraak heeft gedaan in eventuele ingeleverde 
beroepszaken. 

• Publicatieborden verkiezingen
Publicatieborden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 worden geplaatst vanaf 
2 februari tot en met 25 maart 2022. Politieke groeperingen en partijen mogen hier 
affiches plakken voor hun campagne. Affiches mogen niet groter zijn dan  
118 cm bij 84 cm.

Locaties publicatieborden
 - Lierop (tegenover kerk)
 - Gemeentehuis (links in het  
plantsoen)

 - Ter Hofstadlaan/Avennelaan
 - Amer (tegenover Hoge Ekker)

 - Kerkstraat (nabij de Ruchte)
 - Werf (Loovebaan)
 - Brink
 - GemeeKampstraat/Nieuwendijk
 - Brugtraat/Boerkamplaan

U mag ook flyeren, let hierbij op dat het flyeren in geen geval als orde verstorend of 
op enige andere wijze als opdringerig dan wel hinderlijk wordt ervaren.  U moet de 
omgeving waar u het campagnemateriaal uitdeelt schoon achterlaten. Houd tijdens 
de campagne de actuele coronamaatregelen in acht.

• Centraal tellen stemmen kandidaatniveau 
Op 22 december 2021 heeft de raad van de gemeente Someren ingestemd met het voor-
stel om deel te nemen aan het experiment centraal tellen. Dit betekent dat op donderdag 
17 maart 2022 vanaf 9.00 uur de stemmen, van de gemeenteraadsverkiezingen van  
16 maart, op kandidaatniveau geteld worden in de raadzaal van het gemeentehuis.

Het tellen van de stemmen is een openbare aangelegenheid. 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op  
www.someren.nl/verkiezingen  of neem contact op met afdeling 
Publiekszaken via (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 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 31 december 2021 t/m 6 januari 2022 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Brinkweg 29, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten   

(6-1-2022);
 - Steegstraat 4, legaliseren van een bestaande mantelzorgwoning, berging en terras-

overkapping (31-12-2021);
 - Zilverdrager ongen. (kavel 162), oprichten van een woonhuis (31-12-2021);
 - Zilverdrager ongen. (kavel 162), plaatsen van een tijdelijke woonunit  

(31-12-2021).
   

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 31 december 2021 t/m 6 januari 2022 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Boerenkamplaan 75, afwijken van de bestemming t.b.v. legalisatie bijgebouwen  

(6-1-2022);
 - De Horst 4 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (6-1-2022);
 - De Horst 8, oprichten van een woonhuis (4-1-2022);
 - Zandstraat 97, oprichten van een bedrijfsgebouw (4-1-2022).

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.

• Verlengen beslistermijn
In de periode van 31 december 2021 t/m 6 januari 2022 zijn de volgende verlengingen 
van de beslistermijn verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Amarant ongen. (Groote Hoeven kavel 34), inzake het oprichten van een halfvrij-

staand woonhuis (6-1-2022);
 - Amarant ongen. (Groote Hoeven kavel 35), inzake het oprichten van een halfvrij-

staand woonhuis (6-1-2022);
 - Broekkant ongen., inzake het oprichten van een schuilstal (5-1-2022);
 - Sluisstraat 13, ombouwen van een slagerij naar een woonhuis (3-1-2022).

Tegen verlengingen van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is geen 
bezwaar of beroep mogelijk.

• Meldingen artikel 8.40 Wet milieubeheer

De volgende ingekomen meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit worden bekend ge-
maakt overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer: 
 - Driehoekstraat 24, voor het veranderen van een inrichting. De melding is ingekomen 

op 11 november 2021.
 - Jan Smitslaan 1, voor het veranderen van een inrichting. De melding is ingekomen 

op 8 november 2021.
 - Kanaaldijk-zuid 1, voor het veranderen van een inrichting. De melding is 

ingekomen op 21 december 2021.

• Geslotenverklaring motorvoertuigen gedeelte Hanekampweg
Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om op een gedeelte van de 
Hanekampweg tussen Hogeweg en Oeijenbraak een geslotenverklaring in te stellen voor 
alle motorvoertuigen met uitzondering van landbouw- en bestemmingsverkeer. Deze 
geslotenverklaring inclusief uitzondering wordt met de bijbehorende borden en onder-
borden aangeduid. Het gedeelte van de Hanekampweg waarvoor de geslotenverklaring 
wordt ingesteld, is afgebeeld in het verkeersbesluit. Het verkeersbesluit wordt met de 
bezwaarmogelijkheid in het elektronisch gemeenteblad van 13 januari 2022 bekendge-
maakt. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.nl    
 

• Oplaadplaats elektrische voertuigen bij Esdoornstraat 36

Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om bij Esdoornstraat 36 
twee parkeerplaatsen aan te wijzen die uitsluitend zijn bedoeld voor het opladen van 
elektrische voertuigen. Van deze twee haaksparkeervakken (aan zijkant Esdoornstraat 
36) wordt één parkeervak ingericht. Bij die parkeerplaats wordt het P-bord geplaatst 
met een onderbord voorzien van de tekst ’alleen voor opladen elektrische voertuigen’. Bij 
veel gebruik wordt ook de tweede parkeerplaats ingericht. De locatie van de aangewezen 
parkeerplaatsen is afgebeeld in het verkeersbesluit. Het verkeersbesluit wordt met de 
bezwaarmogelijkheid in het elektronisch gemeenteblad van 13 januari 2022 bekendge-
maakt. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.nl    

• Beleidsregel Herziening toepassingsregels Ruimte voor Ruimte  
   woningen 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 22 december 2021 
“de Beleidsregel Herziening toepassingsregels Ruimte voor Ruimte woningen 2021 Ge-
meente Someren” heeft vastgesteld.

In deze beleidsregel wordt beschreven onder welke voorwaarden de Ruimte voor Ruimte 
regeling wordt toegepast binnen de gemeente Someren.

De Beleidsregel Herziening toepassingsregels Ruimte voor Ruimte woningen 2021  
Gemeente Someren treedt in werking 22 december 2021.

De beleidsregel Herziening toepassingsregels Ruimte voor Ruimte woningen 2021  
Gemeente Someren ligt ook, tot zes weken na deze mededeling, op werkdagen van 9.00 
tot 12.00 uur, ter inzage bij het Klant Contact Centrum van de gemeente. De stukken 
kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via 
telefoonnummer (0493) 494 888.

• Vastgesteld bestemmingsplan Heikantstraat ong. en Dellerweg ong.

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 
22 december 2021 het bestemmingsplan “Heikantstraat ong. en Dellerweg ong.” onge-
wijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020018-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan “Heikantstraat ong. en Dellerweg ong.” voorziet in de realisatie van 
twee Ruimte voor Ruimte woningen.

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 14 januari 
2022 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 15 januari 
tot en met 25 februari 2022.

U kunt het bestemmingsplan 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. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met 
het KCC,  tel. (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.BP02020018-VS01. Op www.someren.nl wordt een link naar  
www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan 
worden geopend.

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.



 - Kuiper 14, voor het oprichten van een inrichting. De melding is ingekomen op  
14 december 2021.

 - Limburglaan 20, voor het veranderen van een inrichting. De melding is ingekomen 
op 12 november 2021.

Voor inrichtingen die onder de aangeduide Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
vallen, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig. De inrichting moet voldoen aan 
de algemene voorschriften. Tegen bovengenoemde melding(en) staat geen bezwaar en 
beroep open.
Inzage termijn: Van 14 tot 28 januari 2022.

• Maatwerkvoorschriften ingevolge artikel 8.40 Wet milieubeheer

Bij de navolgende inrichting(en) wordt overgegaan tot het opleggen van maatwerkvoor-
schriften ingevolge de artikelen 8.40 en 8.42 van de Wet milieubeheer (datum verzen-
ding staat tussen haakjes):

 - Broekstraat 10b. De nadere eisen op grond van het Besluit Algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer hebben betrekking op het aspect geluid (6-1-2022);

 - Broekstraat 11. De nadere eisen op grond van het Besluit Algemene regels voor in-
richtingen milieubeheer hebben betrekking op het aspect geluid (29-12-2021);

 - Kanaaldijk-noord 9b. De nadere eisen op grond van het Besluit Algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer hebben betrekking op het aspect geluid (6-1-2022).

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de maatwerkvoor-
schriften 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.

Gemeentenieuws

13 januari 2022 Meer informatie: www.someren.nl 


