
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 28 februari en dinsdag 1 maart 
gesloten 
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

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

De gemeenteraad beslist over uw straat, 
uw wijk en uw dorp. Dus, neem de uit-
nodiging 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 uw stem.

Stempassen 
Uiterlijk 1 maart 2022 moet de stempas 
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. 
Houd hier rekening mee als u rond die da-
tum bent verhuisd. 

Aanvraag vervangende stempas of 
volmachtbewijs
Bent u niet in de gelegenheid om zelf te 
gaan stemmen, dan kunt u dit bij vol-
macht door iemand anders laten doen. 
U kunt een andere kiezer, die in dezelf-

de gemeente als kiezer is geregistreerd, 
machtigen om voor u te stemmen. Dit kan 
door uw stempas aan iemand over te dra-
gen, of door samen met iemand die voor u 
gaat stemmen, een volmachtbewijs aan te 
vragen. Hiervoor dient een verzoekschrift 
uiterlijk 11 maart 2022 om 17.00 uur bin-
nen te zijn bij de gemeente, afdeling Pu-
bliekszaken. Ook kunt u tot die tijd een 
vervangende stempas aanvragen. 

18 jaar en de eerste keer stemmen 
Deze week ontvangen de ‘first time vo-
ters’ van de gemeente Someren een brief 
waarin ze uitgenodigd worden om te gaan 
stemmen. Voor deze groep ligt er vanaf  
2 maart het boek ‘Waarom je niet zomaar 
moet stemmen waar je ouders op stem-
men’ klaar bij de gemeente. 
Op vertoon van de ontvangen brief kun-
nen ze het boek GRATIS op komen halen. 
Let op: beperkte oplage! 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de ge-

meenteraadsverkiezingen op 
www.someren.nl/verkiezingen of 
neem contact op met de gemeente, 
tel. (0493) 494 888.

Wilt u wekelijks het gemeentenieuws per mail ontvangen?  
Stuur dan een mail naar communicatie@someren.nl onder  

vermelding van aanvragen gemeentenieuws.

Help mee om zwerfafval op te ruimen
De Stichting Nederland Schoon organiseert ook dit jaar weer de Landelijke  
Opschoondag. Deze vindt plaats op zaterdag 19 maart a.s.

Zwerfafval staat hoog in de top van ergernissen 
van de Nederlandse bevolking. Het ontsiert onze 
woon- en leefomgeving en vervuilt de bodem en 
het grondwater. Ook de gemeente Someren ervaart 
zwerfafval als een probleem.

Meehelpen
Wilt u tijdens de Landelijke Opschoondag of op een 
ander tijdstip meehelpen om Someren schoon te maken?
Vraag je buren, sportgenoot, vriend/vriendin om samen zwerfafval op te ruimen. Of ga 
gezellig met je buurt, wijk of vereniging aan de slag. Lekker actief buiten bezig zijn om je 
eigen gemeente nog mooier te maken. Je houdt er een goed en schoon gevoel aan over! 

Aanmelden
Doet u met ons mee?
Wij zorgen voor grijpers, handschoenen, hesjes en vuilniszakken. 

U kunt zich aanmelden via het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 494 888 of per e-mail 
gemeente@someren.nl

Wolfwerend raster tot 150 cm  
vergunningsvrij
Een wolfwerend raster moet minimaal 120 cm hoog zijn om kleinvee te bescher-
men. Normaal gesproken moet u voor zo’n hoog hekwerk een vergunning aanvra-
gen bij de gemeente.
Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten om hiervoor een 
uitzondering te maken. Wolfwerende rasters tot 150 cm mogen dus zonder ver-
gunning geplaatst worden. Wel geldt hiervoor een meldingsplicht en registratie. 
Dat kunt u regelen via het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 494 888. Hiervoor 
worden geen leges gerekend.

Let er wel op dat de rasters open zijn, dus niet begroeid. Dit is voor de verkeers-
veiligheid.

Op www.Bij12.nl onder de module Wolven kunt u lezen waar een wolfwerend ras-
ter aan moet voldoen.

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

Gemeentehuis gesloten met carnaval
Op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart a.s. is het gemeentehuis in verband 
met carnaval gesloten. De avondopenstelling op maandag 28 februari komt te 
vervallen.

Op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart is de Ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand telefonisch bereikbaar, tel. (06) 30 56 57 62 tussen 9.00 en 9.30 uur. U kunt 
dan alleen een afspraak maken voor aangifte van geboorte of overlijden.

www.zosomeren.nl
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Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

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

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 11 t/m 17 februari 2022 zijn de volgende aanvragen om-
gevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Berkeindje 5, plaatsen van 91 zonnepanelen in veldopstelling (17-2-2022);

• Ontwerpbestemmingsplan Vaartdijk ong, Someren-Eind

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimte-
lijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang 
van 25 februari 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Vaartdijk ong, Someren-Eind” met 
identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02022003-OW01 gedurende zes weken ter inzage 
ligt. De termijn eindigt op 7 april 2022.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan “Vaartdijk ong, Someren-Eind” voorziet in het wijzigen 
van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’ op de planlocatie om hier 
vervolgens een Ruimte-voor-Ruimte woning te realiseren.

KoffieTijd voor mantelzorgers
Woensdag 2 maart  is er voor mantelzorgers weer: KoffieTijd. Maandelijks een 
ochtend voor mantelzorgers  om samen koffie of thee te drinken. Even bijklet-
sen met anderen en de batterij weer opladen.

Bijbuurten en hart luchten
Marianne Lenders, coördinator van het Steunpunt Mantelzorg in Someren vertelt: “Ik 
spreek vanuit mijn rol veel mantelzorgers. Met name de afgelopen maanden, waarin 
mensen door de coronamaatregelen nauwelijks weg konden, waren soms zwaar voor 
mantelzorgers. In balans blijven is heel belangrijk als er elke dag iemand van jouw hulp 
afhankelijk is. Soms helpt het om even je hart te luchten bij andere mantelzorgers/an-
deren. Iemand die jouw situatie uit eigen ervaring herkent kan zeer waardevol zijn.” 

Open inloop voor iedere mantelzorger
In principe is KoffieTijd gewoon een open inloop, iedere mantelzorger is welkom. “We 
starten met een open blik. Als tijdens de ochtend blijkt dat mensen over bepaalde 
thema’s of onderwerpen graag wat meer willen weten, dan gaan we daarmee aan de 
slag. De ideeën daarvoor hoor ik graag van de bezoekers. Het gaat immers om waar zij 
behoefte aan hebben”, aldus Marianne Lenders. 

Koffie
De koffieochtend is voor iedereen die het fijn vindt om samen met andere mantelzor-
gers een kop koffie te drinken en even bij te praten. 

KoffieTijd 
Is elke eerste woensdag van de maand van 10.30-
12.00 uur in Hotel Centraal aan het Wilhelminaplein 
in Someren. Aanmelden is niet verplicht maar wel 
heel fijn. Dit kan bij Marianne Lenders (0493) 44 12 
53 / (06) 18 81 93 54 of m.lenders@oniswelzijn.nl 

Let op: het tijdsstip van aanvang is verschoven naar 10.30 uur i.p.v. 10.00 uur.

Dinsdag 8 maart a.s.:  
Thema onbegrepen gedrag bij Alzheimer 
Café Peelland 
Alzheimer Café Peelland organiseert weer een bijeenkomst voor mensen met dementie, 
hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren. Dit keer, in verband met 
carnaval, niet op de eerste dinsdag van de maand maar op dinsdag 8 maart. De bijeen-
komst vindt plaats in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten, van 
19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Thema: Onbegrepen gedrag.
Onder onbegrepen gedrag verstaan we bijvoorbeeld onrust, weglopen, agressief rea-
geren. Hoe ga je hiermee om? Ga je in discussie of is meebewegen en afleiden meer 
helpend? We gaan hierover in gesprek met een psycholoog, gespecialiseerd in dit thema.

Verder dit jaar
Doordat verschillende eerder geplande themabijeenkomsten vanwege corona niet zijn 
doorgegaan, is in het jaarprogramma het een en ander verschoven. Op dinsdag 5 april 
komt het eerder afgelaste thema ’Hoe verder na de diagnose’ aan de orde.

Paaslunch mantelzorgers
De eerder geplande kerstlunch van KPN Mooiste Contact Fonds wordt een paaslunch. 
Deze vindt plaats op donderdag 21 april, van 12.00 tot 15.00 uur  (inloop vanaf 11.30 
uur) in het PSV stadion. Er is nog plaats voor een beperkt aantal mantelzorgers. De lunch 
is bedoeld voor de mantelzorger die direct betrokken is bij de persoon met dementie. Wie 
belangstelling heeft kan een mail sturen naar alzheimercafepeelland@gmail.com. Dan 
ontvangt u een uitnodiging en aanmeldingsformulier.

Stukken ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant 
Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en 
met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 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.

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.IM-
RO.0847.BP02022003-OW01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.ruimtelijke-
plannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

Indienen zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen ken-
baar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de ge-
meente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een ziens-
wijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden 
willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het KCC, tel. 
(0493) 494 888.

• Mandaatbesluit Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten 2022

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar 
van de gemeente Someren delen mee dat zij op 15 februari 2022 het Mandaatbesluit 
Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten 2022 hebben vastgesteld.

Met dit besluit actualiseren het college, de burgemeester en de heffingsambtenaar van 
de gemeente Someren eerdere opdrachten aan de Gemeenschappelijke Regeling Peel-
gemeenten om een aantal maatschappelijke taken voor hen uit te voeren, zoals de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, bijzondere bijstand, minima en schuldhulp-
verlening.

Dit besluit treedt in werking de dag na elektronische bekendmaking in het Gemeenteblad 
en werkt terug tot en met 1 januari 2022. Zie hiervoor www.officielebekendmakingen.nl.

 

• Aanwijzing collectieve festiviteit voor 2022

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat de volgende dagen aan-
gewezen zijn als collectieve festiviteit:

• Carnaval: zaterdag 26 februari, zondag 27 februari, maandag 28 februari en
  dinsdag 29 februari

Op deze dagen geldt een vrijstelling van de gestelde geluidsvoorschriften uit het Activitei-
tenbesluit tot de dan geldende sluitingstijd. Met sluitingstijd is daarbij uiteraard bedoeld 
de sluitingstijd welke geldt in de nacht van de desbetreffende dag(en) op de daarop 
volgende dag(en).

Op een later moment worden de overige dagen (zoals de kermissen en Kennedymars) 
aangewezen als collectieve festiviteiten.
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 - Biesveld 7, oprichten van een carpot (17-2-2022);
 - Eindje 4, oprichten van een terrasoverkapping (13-2-2022);
 - Groenstraat 8, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten 4 arbeidsmigranten 

(15-2-2022);
 - Haagdoornweg 19, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (16-2-2022).

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.

• Geweigerde omgevingsvergunning
Reguliere procedure 
Op 16 februari 2022 is de volgende geweigerde omgevingsvergunning verzonden:
 - Broekkant ongen., oprichten van een schuilstal.

• Verleende omgevingsvergunningen
Reguliere procedure 
In de periode van 11 t/m 17 februari 2022  zijn de volgende verleende omgevingsvergun-
ningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Slievenstraat 70 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (16-2-2022);
 - Slievenstraat 70, oprichten van een woonhuis met bijgebouw (17-2-2022);
 - Sluisstraat 30, afwijken van de bestemming t.b.v. het wijzigen van een kinderdag-

verblijf (17-2-2022);
 - Witvrouwenbergweg 10, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten 4 arbeids-

migranten (16-2-2022);
 - Zilverdrager 3, oprichten van een woonhuis (17-22-2022);
 - Zilverdrager 8, oprichten van een woonhuis (17-2-2022). 

Tegen besluiten om vergunningen te weigeren/ te verlenen kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken 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 11 t/m 17 februari 2022 zijn de volgende verlengingen van de beslis-
termijn verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Provincialeweg 9, oprichten van een recreatiepark (28-1-2022);
 - Zilverdrager ongen. (kavel 175), oprichten van een woonhuis (15-2-2022).

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: 
 - Heikantstraat 7, 11 en 11a , voor het veranderen van een inrichting (het beëindigen 

van de intensieve veehouderij). De melding is ingekomen op 20 januari 2022.
 - Schoolstraat 2c, voor het oprichten van een inrichting (autoverkoopbedrijf). Melding 

ingevolge het Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 1 juni 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 25 februari tot 11 maart 2022.


