
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

Al 70 gratis energieadviezen aangevraagd! 
Someren helpt haar inwoners graag verder met energie besparen. Dit is goed voor het klimaat én de portemonnee. Er 
zijn diverse regelingen beschikbaar. Zo hebben al 70 woningeigenaren een gratis energieadvies aangevraagd. Om meer 
inwoners vooruit te helpen, zijn de laatste 40 extra vouchers beschikbaar gesteld. Kijk voor meer info op www.duurzaam-
bouwloket.nl/rrew-someren. 

Via de Regeling Reductie Energiegebruik 
Woningen (RREW) vergoedt de gemeente 
de aanschaf van eenvoudige energiebe-
sparende maatregelen:

Voucher van € 70,- voor huurders
Huurders kunnen voor € 70,- gratis ener-
giebesparende producten aanschaffen. 
Denk hierbij aan producten ter verbete-
ring van de isolatie zoals een tochtstrip, 
tochtband, radiatorfolie, vezelmateriaal, 
kit of een brievenbusklep. Of producten 
ter besparing van energie zoals de aan-
schaf van ledlampen of tijdschakelaars. 
(De vouchers voor woningeigenaren zijn 
inmiddels vergeven.)

Gratis energieadvies
Eigenaren van een woning die vóór 1990 
gebouwd is, kunnen gratis een energiead-
vies aanvragen. Een energiecoach verbon-
den aan het EnergieHuis Slim Wonen kijkt 
samen met u naar de beste isolatiemoge-
lijkheden voor uw woning (gevels en ge-
velopeningen, dak en begane grondvloer).
LET OP: Woningeigenaren die eerder een 
voucher van € 70,- hebben ingeleverd 
voor het aanschaffen van energiebespa-
rende artikelen, kunnen helaas geen ge-

bruik maken van deze regeling.

Waterzijdig inregelen 
verwarmingsinstallaties
Huiseigenaren kunnen hun huis tot 20 
procent goedkoper verwarmen als ze het 
water in de centrale verwarming goed la-
ten doorstromen. Met waterzijdig inrege-
len van de verwarmingsinstallatie kunt u 
de ruimtes in uw huis efficiënter verwar-
men 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 regelen 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-so-
meren tref je meer informatie aan over 
de genoemde energiebesparende maatre-
gelen en kunt u uw voucher aanvragen. 
De aanvragen worden op volgorde van 
binnenkomst geregistreerd en opgepakt 
(vol=vol).
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Rookmelders verplicht vanaf juli 
Vanaf juli 2022 moeten er rookmelders hangen op elke woonverdieping en 
besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen gaat. 

Gratis advies
Inwoners in het buitengebied van Someren maar ook in de kernen van Lierop, 
Someren-Heide en Someren-Eind kunnen een gratis advies aanvragen waar ze 
het beste rookmelders kunnen plaatsen. Vrijwilligers, die speciaal hiervoor een 
training hebben gevolgd, voeren de woningcheck uit. Met behulp van een checklist 
lopen jullie samen door de woning en wordt gratis advies over de brandveiligheid 
van de woning gegeven. Na afloop van het bezoek wordt er gratis een rookmelder 
geplaatst. Sinds kort kunnen deze vrijwilligers u ook eenvoudige tips geven over 
inbraakpreventie. 

De woningcheck geeft geen verplichting tot aanpassingen van uw woning. Vrijwil-
ligers zullen nooit ongevraagd bij een woning een controle uitvoeren. U geeft zelf 
aan of u wilt deelnemen aan het project.

Meer informatie/aanmelden
Voor meer informatie over het project 
Woningcheck en voor opgave van een 
woningcheck kunt u terecht bij de ge-
meente Someren. Stuur daarvoor een 
e-mail naar gemeente@someren.nl of 
bel op werkdagen tussen 9.00-12.00 
uur naar, tel. (0493) 494 888. Ver-
meld bij aanmelding uw naam, adres, 
woonplaats, e-mailadres en (mobiel) 
telefoonnummer. De gemeente neemt 
dan contact met u op voor het maken 
van een afspraak.

Ondersteuning bij controle toegangsbewijs 
verlengd
De gemeente biedt ook in 2022 ondersteuning aan ondernemers die het coronatoe-
gangsbewijs (CTB) controleren. Dit geldt voor horecagelegenheden, sportscholen, 
sportverenigingen, kantines en culturele instellingen in de gemeente Someren.

Waaruit bestaat de ondersteuning?
De gemeente Someren ondersteunt ondernemers die extra kosten maken voor het 
controleren van de coronatoegangsbewijzen in de periode van 1 januari tot en met 26 
maart 2022. Via www.someren.nl/coronavirus kan men tot 15 april 2022 deze kosten 
declareren. Ook kosten voor afrastering bij sportkantines, extra inzet vrijwilligers (ver-
goeding 5 euro per uur) of aanschaf van een telefoon om QR-codes mee te controleren 
kunnen worden gedeclareerd. 

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier voor deze financiële ondersteuning staat tot 15 april 2022 op 
www.someren.nl/coronavirus. Vragen? Neem contact op met het KCC (0493) 49 48 88.

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 invul-
len. Dan neemt de wijkagent contact met u op.



Gemeentenieuws

Raadsvergadering

Donderdag 24 februari 2022 vergadert de Somerense gemeenteraad in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. 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.
Wilt u de vergadering bijwonen, meld u dan aan bij de griffier, Joke Oostdijk, 
j.oostdijk@someren.nl of per telefoon, (0493) 494 888.

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 donderdag 
 27 januari 2022.
3.  Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.
4.  Ingekomen stukken.

HAMERSTUKKEN
5.  Vaststellen bestemmingsplan Heikomstraat 16 en Hoeksestraat ong.
6.  Vaststellen bestemmingsplan Veegplan XII.
7.  Vaststellen 1e wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente 
 Someren 2018.
8.  Sluiting.
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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 4 t/m 10 februari 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergun-
ningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Beneluxstraat 10, uitbreiden van een bedrijfsruimte (7-2-2022);
 - Broekstraat 9, renoveren van het dak van een boerderij (9-2-2022);
 - Hooghoef 14, tijdelijk bewonen van een bijgebouw (6-2-2022);
 - Langendijk 15, legaliseren van de bestaande bebouwing (10-2-2022);
 - Molenbrugweg 17, vernieuwen van het dak ven een bijgebouw (7-2-2022);
 - Mortelweg 9, afwijken van de bestemming t.b.v. productiegebonden en 

ondergeschikte detailhandel (7-2-2022).

Tijdelijke priklocatie GGD in De Ruchte
Donderdag 17 februari opent de GGD een tijdelijke priklocatie in De Ruchte. 
Gedurende vier donderdagen kunt u daar terecht voor vragen en vaccinaties.

Voor wie?
Iedereen vanaf 12 jaar kan zonder afspraak op deze tijdelijke locatie terecht voor de 1e 
en 2e vaccinatie. Inwoners vanaf 18 jaar kunnen hier ook terecht voor de boostervacci-
natie. Kinderen in de leeftijd van 5 t/m 11 jaar blijven op afspraak welkom op de vacci-
natielocatie in Helmond. Daar blijven inwoners vanaf 12 jaar uiteraard ook welkom, een 
afspraak is niet nodig. Kijk voor actuele openingstijden op www.ggdbzo.nl.

Waar: De Ruchte
Data: donderdag 17 februari, 24 februari, 3 maart en 10 maart
Openingstijden: van 9.00 tot 13.00 uur, 10 maart tot 11.30 uur.

Vragen over vaccineren
Wilt u weten hoe het coronavaccin werkt, of wat de effecten op de lange termijn zijn? 
Twijfels? In De Ruchte staan artsen voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Kijk 
ook eens op www.vragenovercorona.nl. Bellen kan op 0800-770 7707.

Angst voor de prik?
Voor inwoners met angst voor de prik neemt de GGD extra tijd, ook op deze tijdelijke 
locatie. De prikkers en de arts zijn hiermee bekend en stellen de mensen met prikangst 
graag op hun gemak.

14, 15 en 16 maart: 
Gemeenteraadsverkiezingen

Op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart vinden  
de verkiezingen plaats voor de nieuwe gemeenteraad van Someren. Op die 
dagen mogen alle kiesgerechtigde inwoners stemmen om mee te bepalen 
hoe de lokale politiek er de komende 4 jaren eruit gaat zien.

De gemeenteraad beslist over uw straat, uw wijk en uw dorp. Dus, neem de uitnodiging 
aan en ga naar de stembus. Het kost in ieder geval niet veel tijd want er is altijd een 
stembureau in de buurt en de stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. We 
rekenen op je stem.

Kandidaten 
Op www.someren.nl/verkiezingen staan de kandidatenlijsten. U ontvangt de 
kandidatenlijsten ook per post. Op de website van de verkiezingen staat o.a. waar 
de stemlokalen zijn en hoe u iemand anders kan laten stemmen als u zelf niet in de 
gelegenheid bent. 

Stempassen 
Uiterlijk 1 maart 2022 moeten de stempassen bij u bezorgd zijn. De stempassen worden 
verstuurd in een witte envelop. Heeft u 1 maart 2022 nog geen stempas ontvangen, 
neem dan contact op met de gemeente. U ontvangt de stempas op het adres waar u op 
31 januari 2022 stond ingeschreven. Houdt hier rekening mee als u rond die datum bent 
verhuisd. 

Verkiezingsspecial 
In ’t Contact van donderdag 10 maart a.s. kunt u uitgebreid informatie lezen over de 
gemeenteraadsverkiezingen in de verkiezingsspecial. 

Uitstel Omgevingswet
De nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge heeft aan-
gegeven dat er meer tijd nodig is voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet. De 
geplande invoeringsdatum van 1 juli 2022 wordt daarom verschoven. Binnenkort besluit de 
minister of deze datum verschoven wordt naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

Gevolgen bestemmingsplannen
De Omgevingswet zegt, dat bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de wet als 
ontwerp ter inzage worden gelegd, nog volgens het oude recht worden afgehandeld. De ge-
meente heeft, gemiddeld genomen, vanaf het moment van indienen van een bestemmings-
plan tot het moment dat het ontwerp ter inzage gaat een half jaar de tijd nodig. Dat betekent 
dat de gemeente enige tijd vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet stopt met het in 
behandeling nemen van bestemmingsplannen. Doordat de wet is uitgesteld kan deze datum 
ook uitgesteld worden. Vooralsnog houden we hierbij de ingangsdatum van 1 oktober 2022 
aan. Dit betekent dat we tot 1 april 2022 bestemmingsplannen in behandeling nemen. Mocht 
de wet toch later in werking gaan, dan verschuift deze datum daarin mee.

Voor omgevingsvergunningen geldt dat deze tot de dag voordat de wet in werking treedt 
kunnen worden aangevraagd. Aanvragen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet 
worden ingediend, worden volgens het oude recht afgerond. Voor aanvragen die na invoe-
ringsdatum worden ingediend, geldt straks de nieuwe Omgevingswet.

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op www.someren.nl/inwoners/omgevingswet.

Vertrokken uit Nederland
Uit onderzoek is gebleken dat vermelde personen niet meer wonen op het adres waar zij 
in de Basisregistratie Personen van de gemeente Someren staan ingeschreven. De ver-
huisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat de 
huidige woonplaats is. In artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht 
is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om per datum publicatie nieuwe gege-
vens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure vertrokken uit Nederland 
(art. 2.22 Wet BRP). Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, ver-
blijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Een eventuele 
ambtshalve uitschrijving kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor 
betrokkenen.
Op basis van dit voornemen worden onderstaande personen in de gelegenheid gesteld 
om, gedurende vier weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie te geven over 
de feitelijke verblijfplaats. 

Betreffende personen
Naam:  Geboortedatum:  Geboorteplaats:
Sergejs Piļščikovs  20-01-1989 Rīga, Letland
Ilmārs Krastiņš  11-06-1990 Jūrmala, Letland
Jörg Ospel  14-11-1967 Mayen, Bondsrepubliek Duitsland
Maciej Damian Machczyński 24-02-1992 Lubaczów, Polen

Staat uw naam hierbij of weet u waar vermelde personen verblijven, neem dan con-
tact met het Klant Contact Centrum van de gemeente  via tel. (0493) 494 888 of mail  
gemeente@someren.nl.

Als de gemeente binnen vier weken, na de dag van publicatie van dit artikel, geen reactie 
heeft ontvangen, worden vermelde personen uitgeschreven naar ”onbekend buitenland”.
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Tegen de nu ingediende aanvraag 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 4 t/m 10 februari 2022  zijn de volgende verleende omgevingsvergun-
ningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - De Stappert 27, verbouwen van een woonhuis (7-2-2022);
 - Eggendreef 49, oprichten van een woonhuis (9-2-2022);
 - Heikantstraat 15, verbouwen van een woonhuis (8-2-2022);
 - Ter Hofstadlaan 36, afwijken van de bestemming en het verbouwen van een winkel-

pand tot vier appartementen (7-2-2022);
 - Zilverdrager 24, oprichten van een woonhuis (10-2-2022).

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.


