
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

27 januari digitale informatieavond  
Zonnepanelen kopen via de gemeente? 
Someren is één van de 12 gemeenten die meedoet aan het zonnepanelenproject De Groene Zone. Woningeigenaren die 
deelnemen kunnen snel en gemakkelijk zonnepanelen laten plaatsen zonder eigen investering. Wil je meer informatie? 
Kom dan naar de digitale informatieavond op donderdag 27 januari van 19.30 tot 21.00 uur.

Aanmelden digitale 
informatieavond
Aanmelden voor de informatieavond kan 
via www.degroenezone.nl. Na aanmelding 
ontvang je een bevestigingsmail met deel-
namelink (check ook je spambox). 

Hoe werkt het?
De deelnemende gemeenten kopen ge-
zamenlijk zonnepanelen in en schieten 

de kosten voor. Dit betekent dat je zelf 
geen aanbetaling hoeft te doen voor de 
zonnepanelen. In maximaal 15 jaar, tegen 
1,35% rente, los je de lening maandelijks 
af bij de gemeente.

Besparen vanaf de eerste 
maand
Al vanaf de eerste maand heb je financieel 
voordeel: de opbrengst is namelijk hoger 

dan je maandelijkse aflossing. Daarnaast 
krijg je 15 jaar lang garantie. Dit project 
loop nog tot april 2022. Per gemeente is 
een beperkt aantal plekken beschikbaar. 
Wees er dus op tijd bij!

20 januari 2022 Meer informatie: www.someren.nl 

Raadsvergadering

Donderdag 27 januari 2022 vergadert de Somerense gemeenteraad digitaal. De 
vergadering begint om 20.00 uur. Via de website www.someren.notubiz.nl kunt u de 
vergadering volgen. 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.

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 woensdag 
 22 december 2021.
3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.
4. Ingekomen stukken.

HAMERSTUKKEN
5. Afzien van het indienen van wensen en bedenkingen tegen aankoop perceel 
 N681 (gedeeltelijk) te Lierop.
6. Aanvragen uitkering uit het suppletiefonds explosieven bij het Ministerie van
 Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
7. Vaststellen 1e wijziging Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en 
 IOAZ gemeente Someren 2018.
8. Vaststellen bruidsschat onder de Omgevingswet.
9. Vaststellen bestemmingsplan Smulderslaan 51 Someren-Heide.
10. Vaststellen 1e wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente 
 Someren 2022. 

BESPREEKSTUKKEN
11. Instemmen met reactie op concept-Ambitiedocument van Metropoolregio 
 Eindhoven.
12. Instemmen met zienswijze op Werkprogramma 2022 Metropoolregio 
 Eindhoven.
13. Sluiting.

Wijkagenten
De wijkagent is verantwoordelijk 
voor de totale politiezorg binnen 
zijn wijk. Hij of zij signaleert sociale 
problemen, criminaliteit en overtre-
dingen op het gebied van milieu en 
verkeer en speelt hierin een handha-
vende en adviserende rol.

De wijkagenten zijn te bereiken via 
0900-8844. Voor Someren-Dorp kunt 
u terecht bij wijkagenten Jeroen van 
Aarle en Yvo den Hartog. Voor Lier-
op, Someren-Eind, Someren-Heide 
en het buitengebied kunt u terecht 
bij Suz Versleijen.

U kunt ook op www.politie.nl/mijn-
buurt/wijkagenten een contact-
formulier invullen. Dan neemt de 
wijkagent contact met u op.

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
22 januari  Slipjacht Lierop-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. 

www.someren.nl

Bekendmakingen

• Beleidsregel kostenvergoeding vrijwilligerswerk voor 
   uitkeringsgerechtigden Participatiewet, loaw en loaz 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 december 2021 “het Beleidsplan 
Vaststellen beleidsregel kostenvergoeding vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechtigden in 
het kader van Participatiewet, loaw en loaz Someren 2021 gemeente Someren” hebben 
vastgesteld.

In deze beleidsregel staat dat inwoners die een uitkering ontvangen op grond van de 
Participatiewet, Ioaw, Ioaz die in 2021 minimaal 12 uur per maand vrijwilligerswerk hebben 
gedaan en nauwelijks uitzicht hebben op regulier werk in aanmerking komen voor een 
maandelijkse vergoeding.

De beleidsregel kostenvergoeding vrijwilligerswerk is in werking getreden op 1 januari 2022. 
Een aanvraag over het jaar 2021 kan worden gedaan via Participatiecoach René Wakker via 
r.wakker@senzer.nl. Een aanvraag kan tot 31 maart 2022 ingediend worden. 

Het beleidsplan kunt u, tot zes weken na deze publicatie, inzien bij het Klant Contact Centrum 
(KCC) van de gemeente. Het KCC is geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur. De 
stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken 
via telefoonnummer (0493) 494 888.

• Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
   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 kandida-
tenlijsten worden door het centraal stembureau onderzocht. 



Gemeentenieuws

Omgevingsvergunningen

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 7 t/m 13 januari 2022 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Bennenbroekstraat 48, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeids- 

migranten (13-1-2022);
 - Half Elfje 4, oprichten van een kantoorpand (10-1-2022);
 - Heikantstraat 15, verbouwen van een woonhuis (9-1-2022);
 - Kanaaldijk-zuid 36, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigran-

ten (13-1-2022);

20 januari 2022 Meer informatie: www.someren.nl 

Na dit onderzoek worden de kandidatenlijsten en eventuele ondersteuningsverklaringen 
ter inzage gelegd bij de receptie van de gemeente Someren.

Inlevering kandidatenlijsten
Politiek partijen kunnen de kandidatenlijsten inleveren door een afspraak bij de  
gemeente te maken. Dit kan telefonisch: tel. (0493) 494 888 of door te mailen naar 
verkiezingen@someren.nl.                                               

Openbare zitting  
Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur beslist het centraal stembureau van de  
gemeente, in een openbare zitting in de raadzaal van het gemeentehuis, over de  
geldigheid van de kandidatenlijsten. Ook worden in deze zitting de lijsten genummerd. 
De zitting is fysiek en digitaal bij te wonen. Indien u de zitting bij wilt wonen kunt u 
zich hiervoor aanmelden via verkiezingen@someren.nl.
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. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op www.someren.nl/
verkiezingen  of neem contact op met de gemeente, tel. (0493) 494 888. 

 - Kanaaldijk-zuid 41, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 
(13-1-2022);

 - Kerkendijk 55, plaatsen van een erfafscheiding (13-1-2022);
 - Kuilerstraat 23, herbouwen van een garage (9-1-2022);
 - Laarstraat 13, veranderen van een inrichting (11-1-2022);
 - Offermansstraat 7, afwijken van de bestemming t.b.v. wonen (13-1-2022); 
 - Winkelstraat 21, kappen van een boom (10-1-2022). 

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 7 t/m 13 januari 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen 
verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Dorpsstraat 13, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (11-1-2022);
 - Kanaaldijk-zuid 59, uitbreiden van een woonhuis (13-1-2022);
 - Opper 6 t/m 14 (even) en Roggemaat 5 t/m 13 (oneven), oprichten van tien 

rijwoningen (11-1-2022);
 - Provincialeweg 25, oprichten van een bedrijfshal (13-1-2022);
 - Sluisstraat 13, ombouwen van een slagerij naar een woonhuis (13-1-2022);
 - Zilverdrager 4, oprichten van een woonhuis (7-1-2022).

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 7 t/m 13 januari 2022 is de volgende verlenging van de beslistermijn 
verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - De Hoof 8, wijzigen van de gevel van een woonhuis (7-1-2022).

Tegen verlenging van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergun-
ning is geen bezwaar of beroep mogelijk.


