
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

Ook bespaar- en/of energiecoach 
worden? Al 10 aanmeldingen binnen  

Lijkt het u leuk om andere bewoners te 
helpen met voorlichting geven over het 
besparen van energie en geld? Heeft u 
uw (huur)woning al extra verduurzaamd 
met maatregelen zoals radiatorfolie, led-
lampen, tochtstrippen of andere maat-
regelen? En bent u bereid uw verder te 
verdiepen in praktische besparende maat-
regelen voor woningen? Word dan ook 
vrijwilliger Bespaar- en of Energiecoach in 
uw gemeente en help uw medebewoners 
energie te besparen. In samenwerking 
met het EnergieHuis Slim Wonen bieden 
we u een gratis workshops ‘Bespaar- en 
of Energiecoach worden’ aan! Doe mee en 
meld u ook aan!
 

Aanmelden Bespaar/Energiecoach 
worden in Someren
Via www.energiehuisslimwonen.nl/bespaar
-en-energiecoach/ kunt u zich tot 14 fe-
bruari aanmelden voor de gratis oplei-
ding bespaarcoach. De opleiding duurt 
2-3 avonden en wordt gehouden in fe-
bruari. U kunt zich op deze website ook 
aanmelden tot 1 mei voor de opleiding 
energiecoach. Deze opleiding duurt  
6 avonden en wordt gehouden in mei.

Stichting EnergieHuis Slim Wonen - 
slim besparen en gratis voorlichting 
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is 
een samenwerking voor en door bewo-
ners van 8 gemeenten in de regio. Bekijk 
ook de lokale acties via het websitemenu  
‘Jouw gemeente’.
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Oplichters actief
Momenteel zijn er oplichters actief 
die diensten aanbieden en geld 
ophalen voor bijvoorbeeld medische 
hulpmiddelen. 

Krijg je een verdacht telefoontje, 
e-mail, digitale link of bezoek?
Wordt er gevraagd contant geld in 
huis te halen of een betaling te doen 
voor iets wat je niet helemaal thuis 
kunt brengen? Vertrouw je het niet 
helemaal? Neem dan contact op met 
de politie, tel. 0900-8844.

Een gewaarschuwd mens telt voor 
twee!

Wilhelminaplein 1
5711 EK  Someren

Postbus 290
5710 AG  Someren

T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl

www.someren.nl

Ruimtelijke Ontwikkeling
bij gemeente Someren

De gemeente Someren is in beweging! Wij zoeken collega’s die 
samen met ons de organisatie vormgeven en vernieuwing 
brengen. Klopt jouw hart voor Ruimtelijke Ontwikkeling en 
ben jij een kei in jouw vakgebied? Dan zoeken wij jou!

We zoeken (beleids)medewerkers met inhoudelijke kennis op 
het gebied van: stedelijke ontwikkeling, recreatie, toerisme 
en planeconomie, bestemmingsplannen en omgevings-
vergunningen. 

Interesse? 
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl. 
Functiewaardering schaal 10,  max. € 4.494,- bij 36 uur/week.

vacaturesVACATURE

Medewerker 
Klantcontactcentrum
Wil jij het eerste klantcontact worden voor onze burger?  
Ben je dienstverlenend, stressbestendig en beschik je over 
goede communicatieve vaardigheden? Dan is de gemeente 
Someren op zoek naar jou!

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl voor meer 
informatie. Salarisschaal 7, max. € 3.176,- bij 36 uur/week.
Reageren is mogelijk t/m 11 februari a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Ruimtelijke Ontwikkeling
bij gemeente Someren

De gemeente Someren is in beweging! Wij zoeken collega’s die 
samen met ons de organisatie vormgeven en vernieuwing 
brengen. Klopt jouw hart voor Ruimtelijke Ontwikkeling en 
ben jij een kei in jouw vakgebied? Dan zoeken wij jou!

We zoeken (beleids)medewerkers met inhoudelijke kennis op 
het gebied van: stedelijke ontwikkeling, recreatie, toerisme 
en planeconomie, bestemmingsplannen en omgevings-
vergunningen. 

Interesse? 
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl. 
Functiewaardering schaal 10,  max. € 4.494,- bij 36 uur/week.

vacaturesVACATURE

Medewerker 
Recreatie en toerisme
Ben jij een expert op het gebied van recreatie en toerisme? 
Ben jij een netwerker pur sang, kun je overtuigend 
presenteren en beschik je over politiek-bestuurlijke 
sensitiviteit? Dan is de gemeente Someren op zoek naar jou!

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl voor meer 
informatie. Salarisschaal 10, max. € 4.494,- bij 36 uur/week. 
Reageren is mogelijk t/m 14 februari a.s.

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

Zaterdag 5 februari a.s.:
Textielinzameling
Zaterdag 5 februari a.s. vindt er weer 
een textielinzameling plaats. In heel 
Someren wordt door verschillende 
verenigingen ingezameld, dus óók in 
het buitengebied. Zet textiel vanaf 
9.00 uur aan de straat. Zorg ervoor 
dat de kleding goed is verpakt en dat 
schoenen per paar gebundeld zijn.

Commissievergaderingen

Binnenkort, op woensdag 9 februari en donderdag 10 februari aanstaande, 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 9 februari 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 12 januari 2022 en 

behandelen stand van zaken actielijst.
3. Regionale samenwerking.
4. Vaststellen bestemmingsplan Heikomstraat 16 en Hoeksestraat ong.
5. Vaststellen bestemmingsplan Veegplan XII.
6. Ingekomen stukken/mededelingen:
 a. Informatie over 3e Bestuursrapportage 2021.
7. Rondvraag.

Op donderdag 10 februari 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 13 januari 2022 en 

behandelen stand van zaken actielijst.
3. Regionale samenwerking.
4. Vaststellen 1e wijziging Algemene plaatselijke verordening Gemeente Someren 

2018.
5. Ingekomen stukken/mededelingen:
 a. Informatie over uitvoeringsprogramma VTH 2022 gemeente Someren;
 b. Informatie over Normenkader 2021;
 c. Informatie over 3e Bestuursrapportage 2021.
6. Rondvraag.
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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

• Verleende omgevingsvergunningen
Reguliere procedure 
In de periode van 21 t/m 27 januari 2022 zijn de volgende verleende omgevingsvergun-
ningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Steemertseweg 24, veranderen van de gevels van een woonhuis (26-1-2022);
 - Zilverdrager 2, oprichten van een woonhuis (27-1-2022).

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 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.

• Verlengen beslistermijn
In de periode van 21 t/m 27 januari 2022 zijn de volgende verlengingen van de beslis-
termijn verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Achterbroek 1, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een woonhuis (28-1-2022);
 - Bergstraat 22, vervangen van een telecommast (25-1-2022);
 - De Horst ongen. (kavel 1), oprichten van een woonhuis (26-1-2022);
 - Eggendreef ongen., oprichten van een woonhuis (21-1-2022); 
 - Laan ten Boomen 29, oprichten van een woonhuis met garage (26-1-2022).

Tegen verlenging 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: 
 - Broekstraat 26, voor het veranderen van een inrichting. De melding is ingekomen op 

9 december 2021 en aangevuld op 29 december 2021;
 - Kanaaldijk-noord 9b, voor het veranderen van een inrichting. De melding is ingeko-

men op 26 november 2020.
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 4 tot 18 februari 2022.

• Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat op 24 december 2021 
een melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingediend door 
Gebrs. Van den Brand en Van Oort B.V., Koperslagerstraat 17, 5405BS Uden.
Ingevolge het gestelde in artikel 4 van genoemd besluit wordt hierin het voornemen 
bekend gemaakt om in de periode tussen 17 januari en 17 april 2022, voor de duur van 
maximaal 5 dagen, op de locatie Smulderslaan 30 te Someren met behulp van een 
mobiele breker puin te breken dat afkomstig is van opstallen.
Tegen de publicatie van de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden 
ingesteld. In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval zijn algemene landelijke 
voorwaarden opgenomen voor het breken van bouw- en sloopafval.
De stukken kunt u op afspraak inzien bij het KCC in het gemeentehuis. 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 opge-
vraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.
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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
6 februari:  Open dag Varendonck College

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

Wijkagenten
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij of zij 
signaleert sociale problemen, criminaliteit en overtredingen op het gebied van milieu en 
verkeer en speelt hierin een handhavende 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 Lierop, Someren-Eind,  
Someren-Heide en het buitengebied kunt u terecht bij Suz Versleijen.

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

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 af-
spraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kun-
nen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 21 t/m 27 januari 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergun-
ningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Belleweg 9, uitbreiden van een kantoorgebouw (27-1-2022);
 - Boerenkamplaan 48, afwijken van de bestemming t.b.v. statische opslag (24-1-

2022);
 - Bosrandweg 5, plaatsen van zonnepanelen op maaiveldniveau (24-1-2022);
 - Gebergte 2, plaatsen van 52 zonnepanelen in veldopstelling (25-1-2022);
 - Groeningen 42, uitbreiden van een woonhuis met een dakopbouw (24-1-2022);
 - Kerkstraat 30d, realiseren van personeelsruimten op de eerste verdieping van een 

supermarkt (24-1-2022);
 - Kommerstraat 54a, plaatsen van een tijdelijke woonunit (25-1-2022);
 - Limburglaan 3, afwijken van de bestemming t.b.v. statische opslag (27-1-2022);
 - Limburglaan 25, vervangen van een schuur (26-1-2022);
 - Opper 26, oprichten van een berging (21-1-2022);
 - Witvrouwenbergweg 10, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten van ar-

beidsmigranten (21-1-2022).

Tegen de nu ingediende aanvraag kan geen formeel bezwaar/beroep of voor-
lopige voorziening worden ingesteld. U kunt pas formeel (zienswijze/be-
zwaar/beroep/vovo) reageren op het plan wanneer een ontwerpbesluit of de-
finitief besluit op de aanvraag is genomen. Een besluit op de aanvraag zal, 
gelijk aan deze berichtgeving, worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd.

Bomen Zuiderstraat/Loostreeplaan 
De gemeente Someren heeft aan 
de Zuiderstraat en Loostreeplaan 
de sierperen en enkele Esdoorns 
verwijderd. Hier komen druipvrije 
lindebomen (de Tilia mongolica 
‘Buda’) voor terug. Verder pakt de 
gemeente ook de plantsoenvakken 
en het gazon aan. Deze worden in 
komvorm afgewerkt zodat het he-
melwater in de grond zakt en niet 
meer in het riool verdwijnt.
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Gemeenteraadsverkiezingen

• Dag van de kandidaatstelling

Afgelopen maandag hebben de partijen de kandidatenlijsten ingeleverd. 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 kandi-
datenlijsten. Ook worden in deze zitting de lijsten genummerd. De zitting is ook digitaal 
bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden via verkiezingen@someren.nl.

• Stempassen

Vanaf 15 februari a.s. 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. Is een kiezer niet in de gelegenheid om zelf te gaan 
stemmen, dan kan dit bij volmacht door iemand anders gedaan worden.

• Stembureaus open op 14, 15 en 16 maart

Op maandag 14 maart , dinsdag 15 maart en op woensdag 16 maart vinden de gemeen-

teraadsverkiezingen plaats. Iedereen mag op maandag 14 maart of dinsdag 15 maart 
al gaan stemmen om de drukte te spreiden. Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk. 
Op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart zijn 2 stembureaus geopend van 07.30 uur 
tot 21.00 uur:  
- De Ruchte, Laan ten Roode 71
- De Einder, Einderplein 1
 
Op woensdag 16 maart zijn onderstaande stembureaus geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur:  
- Zalencentrum Centraal, Wilhelminaplein 3
- De Ruchte*, Laan ten Roode 71
- De Weijers*, Ter Hofstadlaan 77
- De Bunt, Graathof 9
- De Vurherd, Offermanstraat 10
- De Einder*, Einderplein 1
- Basisschool de Ranonkel, Dommel 20
*  de Ruchte, de Weijers en de Einder hebben 2 stembureaus op woensdag 16 maart 2022.

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. 
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