
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
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

Energie besparen? Maak gebruik van de RREW
Someren helpt haar inwoners graag verder met energie besparen. Dit is goed voor het klimaat én de portemonnee. Om 
inwoners een kleine stap op weg te helpen, vergoedt de gemeente via de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 
(RREW) de aanschaf van eenvoudige energiebesparende maatregelen. Naast de beschikbare vouchers van € 70,- voor 
huurders kunnen eigenaren van een koopwoning bijvoorbeeld een gratis energieadvies aanvragen. Vanwege de goed- 
lopende vraag naar deze adviezen, zijn er 40 extra vouchers beschikbaar gesteld.

Schaf gratis 
energiebesparende producten 
aan
Begin augustus is de RREW van start ge-
gaan. Vanaf dit moment waren er via de 
RREW 1.500 vouchers van € 70,- voor wo-
ningeigenaren en huurders beschikbaar 
voor de aanschaf van eenvoudige ener-
giebesparende maatregelen: bijvoorbeeld 
producten ter verbetering van de isolatie 
zoals een tochtstrip, tochtband, radiator-
folie, vezelmateriaal, kit of een brieven-
busklep of producten ter besparing van 
energie zoals de aanschaf van ledlampen 
of tijdschakelaars. Inmiddels hebben al 
meer dan 1000 huishoudens een voucher 
aangevraagd. De subsidie voor wonin-
geigenaren heeft inmiddels het plafond 
bereikt. Voor huurders zijn er nog volop 
mogelijkheden! 

Gratis energieadvies
Bent u eigenaar van een woning die ge-
bouwd is vóór 1990 en wilt u aan de slag 
met isoleren, maar weet u niet zo goed 
waar u het beste kunt beginnen? Vraag 

dan een gratis energieadvies aan. Een 
energiecoach verbonden aan het Energie-
Huis Slim Wonen maakt dan een afspraak 
met u om met u de buitenschil van de wo-
ning (gevels en gevelopeningen, dak en 
begane grondvloer) te onderzoeken naar 
isolatiemogelijkheden. De energiecoach 
legt zijn bevindingen vast in een beknopt 
rapport. Inmiddels heeft de energiecoach 
al zo’n 30 woningen bezocht en energie-
adviezen afgegeven. Om meer woningei-
genaren te kunnen adviseren, zijn er 40 
extra vouchers beschikbaar gesteld.

Waterzijdig inregelen 
verwarmingsinstallaties
Huiseigenaren kunnen hun huis tot 20 pro-
cent goedkoper verwarmen als ze het wa-
ter in de centrale verwarming goed laten 
doorstromen. Met waterzijdig inregelen 
wordt het water uit de cv-ketel gelijkma-
tig over de radiatoren en/of de vloerver-
warming verdeeld. Hierdoor verwarmen 
ruimtes efficiënter en hoeft de cv-ketel en 
de cv-pomp minder hard te werken. Via de 
RREW kunt u € 250,- korting krijgen op de 
kosten voor het waterzijdig in laten rege-
len van uw verwarmingsinstallatie. 

Vervangen centrale 
ventilatiebox
Ongeveer 3 van de 10 huizen hebben me-
chanische ventilatie. Dit betekent dat een 

centrale ventilatie-unit de lucht in huis 
afvoert. Oudere units (10 jaar en ouder) 
hebben vaak nog een ventilator op wis-
selstroom. Het is slim om deze ventila-
tiebox te vervangen door een ventilator 
op gelijkstroom aangezien deze namelijk 
veel minder stroom gebruikt. Via de RREW 
kunt u € 250,- korting krijgen op de kos-
ten om uw ventilatiebox te laten vervan-
gen. 

Meer info en aanvragen 
vouchers
Op www.duurzaambouwloket.nl/rrew- 
someren tref je meer informatie aan over 
de genoemde energiebesparende maat-
regelen en kunt u uw voucher aanvra-
gen. Voor het gratis energieadvies zijn 
extra vouchers beschikbaar gesteld, voor 
het waterzijdig inregelen van de verwar-
mingsinstallatie en het vervangen van 
de ventilatiebox zijn gezamenlijk nog 25 
vouchers beschikbaar. De aanvragen wor-
den op volgorde van binnenkomst geregi-
streerd en opgepakt (vol=vol).

Wilt u weten wat er nog meer op het ge-
bied van duurzaamheid mogelijk is? Kijk 
dan eens op www.somerennatuurlijkduur-
zaam.nl en laat je inspireren. Samen ma-
ken we Someren Natuurlijk Duurzaam.

Dorpsondersteuners 
De dorpsondersteuners zijn er voor u! Neem dus gerust contact op als u een ondersteunings-
vraag 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 

Alzheimer Café Peelland 1 februari 
gaat niet door
Het voor 1 februari geplande Alzheimer Café in Dienstencentrum De Beiaard in Asten 
gaat vanwege corona niet door. Hoewel nog niet duidelijk is hoe het op 1 februari met 
de versoepelingen staat, vindt de werkgroep het te vroeg voor een min of meer gewoon 
Alzheimer Café. Het thema ‘Ik verlies mijn maatje” komt wellicht later in het jaar terug. 
Het volgende Alzheimer Café staat gepland op dinsdag 8 maart en heeft als thema 
“Onbegrepen gedrag”.

Uitslag loting bedrijfskavel op  
Cipres
Op maandag 10 januari 2022 heeft de loting voor een bedrijfskavel op Cipres plaats-
gevonden door notaris Van Kaam te Someren. In totaal hebben 30 belangstellenden 
zich voor deze loting aangemeld. De loting is gewonnen door de heer C. Cortenbach 
uit Meijel.
De volledige uitslag, het proces-verbaal van loting en het beeldverslag van de loting 
door Siris TV, kunt u bekijken op www.someren.nl, zoek op cipres.

Weer avondopenstelling in  
gemeentehuis 
U kunt vanaf maandag 31 januari weer terecht voor de avondopenstelling in het ge-
meentehuis. Iedere maandagavond is het gemeentehuis geopend van 17.00-20.00 uur.  

De middagsluiting blijft nog even van kracht. Het gemeentehuis is toegankelijk en tele-
fonisch bereikbaar iedere werkdag van 9.00- 12.30 uur.

27 januari 2022 Meer informatie: www.someren.nl 
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Gemeentenieuws

Berichten over uw buurt? Meld u aan!
Wilt u op de hoogte zijn van besluiten die worden genomen in uw buurt, zoals aan-
gevraagde kap- of bouwvergunningen, wijzigingen in bestemmingsplannen en wijzi-
gingen 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.

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 14 t/m 20 januari 2022 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Beliënberkdijk 32, veranderen van een inrichting (14-1-2022);
 - Hugterweg 6, brandveilig gebruiken van een gebouw voor huisvesting van arbeids-

migranten (14-1-2022).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat de aanvraag, de ont-
werpbeschikking en bijbehorende stukken voor een revisievergunning voor Vendrig 
Holding BV vanaf 27 januari tot en met 10 maart 2022 ter inzage liggen en te be-
kijken zijn op de website van de provincie: www.brabant.nl, https://www.brabant.nl/
loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen. Indien u vragen of opmerkingen hebt 
kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van de Omgevingsdienst op  
tel. (013) 206 01 00.

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 14 t/m 20 januari 2022 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Beatrixlaan 20, tijdelijk bewonen van een bestaand bijgebouw (19-1-2022);
 - Beatrixlaan 20, veranderen van een woonhuis (19-1-2022);
 - Beliënberkdijk 24, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten 

(20-1-2022);
 - Broekstraat 26, uitbreiding bestaand bedrijfspand (17-1-2022);
 - Winkelstraat 21, kappen van een boom, herplantplicht  (19-1-2022).

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 14 t/m 20 januari 2022 zijn de volgende verlengingen van de beslis-
termijn verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Zilverdrager ongen. (kavel 161), oprichten van een woonhuis (18-1-2022);
 - Zilverdrager ongen. (kavel 171), oprichten van een woonhuis met bijgebouw  

(17-1-2022);
 - Zilverdrager ongen. (kavel 174), oprichten van een woonhuis (18-1-2022).

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

27 januari 2022 Meer informatie: www.someren.nl 

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
31 jan. t/m 11 febr.: militaire oefening

• Collectes
30 jan. t/m 6 febr.: collecte Hersenstichting

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. 

HELMOND
Adres vaccinatielocatie

Haverdijk 11 - 5704 RC Helmond

Leeftijdsgroep Welke vaccinatie? Afspraak nodig?

5 t/m 11-jarigen 

medisch hoog risico

1e en 2e vaccinatie Alleen op afspraak

5 t/m 11-jarigen 

zonder medisch 

hoog risico

1e en 2e vaccinatie Alleen op afspraak

12 t/m 17-jarigen 1e, 2e en 3e vaccinatie Afspraak maken is niet nodig

18 jaar en ouder 1e, 2e en 3e vaccinatie

Boostervaccinatie

Afspraak maken is niet nodig

EINDHOVEN
Adres vaccinatielocatie

Lardinoisstraat 8 - 5611 ZZ Eindhoven

Leeftijdsgroep Welke vaccinatie? Afspraak nodig?

5 t/m 11-jarigen 

zonder medisch 

hoog risico

1e en 2e vaccinatie Alleen op afspraak

12 t/m 17-jarigen 1e, 2e en 3e vaccinatie Afspraak maken is niet nodig

18 jaar en ouder 1e, 2e en 3e vaccinatie

Boostervaccinatie

Afspraak maken is niet nodig

Testlocaties

In de regio Zuidoost-Brabant kunt u bij de GGD op drie locaties terecht voor 

een PCR-test als u coronaklachten hebt of in contact bent geweest met iemand 

die corona heeft. U hebt hiervoor een afspraak nodig. Deze maakt u telefonisch 

via 0800 – 1202 of via de website www.coronatest.nl

Adressen testlocaties

Helmond Varenschut 11, 5705 DK Helmond

Eindhoven  Antoon Coolenlaan Parking, 5644 RX Eindhoven 

Eersel Mortelveld, Kuilenhurk in Eersel

In de regio Zuidoost-Brabant vaccineert en test de GGD op verschillende 

locaties. Hieronder een overzicht van de vaccinatie- en testlocaties. 

Overzicht vaccineren en testen

Voor welke vaccinatie kan ik terecht in Helmond?

Voor welke vaccinatie kan ik terecht in Eindhoven?

Afspraak maken voor kinderen

Voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 11 jaar maak je een afspraak via het 

telefoonnummer dat in de uitnodigingsbrief staat . De GGD kan geen 

afspraak voor je inplannen. 

www.someren.nl



• Ontwerp 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 28 januari 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt 
de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor:

 - Ruiter 10a, inzake het brandveilig gebruiken van een zorgboerderij.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit project 
door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
 - Brandveilig gebruik (vergunning)

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.

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen 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.

Gemeentenieuws

27 januari 2022 Meer informatie: www.someren.nl 

Gemeenteraadsverkiezingen

• Dag van de kandidaatstelling 

Onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten
Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. De kandidatenlijsten worden 
door het centraal stembureau op dinsdag 1 februari 2022 in een niet-openbare zitting 
onderzocht en beoordeeld. Na dit onderzoek worden de kandidatenlijsten en eventuele 
ondersteuningsverklaringen ter inzage gelegd bij het Klant Contact Centrum van de gemeente 
Someren.

Openbare zitting  
Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur beslist het centraal stembureau van de gemeente 
Someren, in een openbare zitting in de raadzaal van het gemeentehuis, over de geldigheid 
van de kandidatenlijsten. Ook worden in deze zitting de lijsten genummerd. Als u de zitting bij 
wilt wonen (fysiek of digitaal) 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. 

• Stempassen

In de week van 21 februari worden de stempassen verstuurd. De stempas neemt u op 
de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit 
ID-bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bent u niet in de gelegenheid om zelf te 
gaan stemmen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

Termijn aanvraag volmacht
U kunt een andere kiezer, die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd staat, op 
maandag 31 januari 2022 machtigen om voor u te stemmen. Dit kan door uw stempas 
aan iemand over te dragen, of door samen met iemand die voor gaat stemmen een 
volmachtsbewijs aan te vragen. Dit verzoekschrift dient uiterlijk 11 maart 2022 om 
17.00 uur binnen te zijn bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Someren. 

• 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: 
 - Somerenseweg (tegenover de kerk in Lierop)
 - Gemeentehuis 
 - Terhofstadlaan (hoek Avennelaan)
 - Dorpsweg (in de bocht nabij plein Amer)
 - Kerkstraat/Loovebaan (nabij De Ruchte)
 - Loovebaan (nabij gemeentewerf)
 - Brink (Someren-Heide)
 - Kampstraat (hoek Nieuwendijk, Someren-Eind)
 - Boerenkamplaan (kruising Brugstraat/Nieuwendijk, Someren-Eind)

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.

• Vaststelling uitslag 

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt er een gecombineerde zitting van het 
hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen ook centraal stembureau) plaats. 
Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de stemming in Someren vastgesteld. In deze 
zitting worden tevens de zetelverdeling en de gekozen kandidaten vastgesteld en bekend 
gemaakt. Direct na de zitting wordt de uitslag en het proces-verbaal openbaar gemaakt.

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