
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

Reconstructie Boerenkamplaan
Half maart starten de werkzaamheden om wateroverlast tegen te gaan in de Boerenkamplaan en de Kievitsstraat. De 
gemeente wil de wateroverlast bij hevige buien oplossen door de weg én de voorzijde van de woningen af te koppelen. 
Dat betekent dat het regenwater niet meer in het riool bestaande terecht komt. Omdat de weg toch open ligt, wordt ook 
een ander wegdek aangebracht.

Met dit project is de gemeente samen 
met de aanwonenden al een poosje be-
zig. In november 2018 is tijdens een in-
formatiebijeenkomst Ontwerp Boerenkam-
plaan-Kievitstraat voor de inrichting van de 
Boerenkamplaan – rotonde Hooghoefweg – 
Kievitsstraat toegelicht. Dit ontwerp is toen 

samen met een klankbordgroep en direct 
aanwonenden tot stand gekomen. Hierna 
is de gemeente aan de slag gegaan met 
de uitwerking van het ontwerp. Met het 
Waterschap Aa en Maas is afstemming ge-
weest en inmiddels zijn de benodigde ver-
gunningen verleend. 

Wat gaan we doen?
De gemeente wil de wateroverlast bij he-
vige buien oplossen door de weg én de 
voorzijde van de woningen af te koppe-
len. Dat betekent dat het regenwater niet 
meer in het riool bestaande terecht komt. 
Dit stroomt dan via een nieuwe regenwa-
terleiding naar de waterschapsloot aan de 
Steegstraat. De bewoners ontvangen bin-
nenkort meer informatie over de mogelijk-
heden voor afkoppelen en hoe zij hier aan 
mee kunnen doen. 

In de Boerenkamplaan wordt het asfalt 
verwijderd en vervangen door geluid-re-
ducerende betonstraatstenen (SilentWay). 
Deze liggen ook al in de Kerkstraat en 
worden dus in de Boerenkamplaan door-
getrokken. Tevens worden fietssugges-
tiestroken aangelegd. De Kievitsstraat 

krijgt zowel een nieuwe regenwaterleiding 
én een nieuw vuilwaterriool.

Wanneer gaan we dit doen?
De uitvoering van het project wordt in fa-
ses uitgevoerd. De eerste fase start half 
maart 2022. Aannemer Vissers-Ploegma-
kers begint in de Kievitstraat en gaat via 
de rotonde Hooghoefweg naar de Boeren-
kamplaan. De planning voorziet in dat alle 
werkzaamheden voor de bouwvakvakantie 
zijn afgerond. De beplanting komt in no-
vember 2022, dat is daar de ideale periode 
voor.

Hinder
Uiteraard heeft de gemeente de nodige 
voorzieningen in het project meegenomen 
om de (over)last te minimaliseren. Toch zal 
er van tijd tot tijd enige hinder zijn. Mocht 
u vragen over de bereikbaarheid hebben 
dan kunt u contact opnemen met het Klant 
Contact Centrum van de gemeente 
Someren, tel. (0493) 494 888 of email: 
gemeente@someren.nl

Meer informatie kunt u vinden op 
www.onweerstaanbaarsomeren.nl 

Aanslagbiljet gemeentelijke- en 
waterschapsbelastingen 
Vorige week heeft BSOB het aanslagbiljet met gemeentelijke- en waterschapsbe-
lastingen verstuurd. Op dit aanslagbiljet staan de belastingen die u betaalt aan de 
gemeente en het Waterschap. Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde van 
uw woning of bedrijfspand.  

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Bel 088 – 551 00 02.  
De WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand staat op het aanslagbiljet. Ver-
schillende particuliere bedrijven adverteren gratis bezwaar voor u te maken. Als 
u via een particulier bedrijf bezwaar maakt duurt het enkele maanden voordat u 
reactie krijgt. Denkt u dat de WOZ-waarde niet klopt? Bel dan direct met BSOB. De 
taxateurs van BSOB staan u zelf te woord, zij streven ernaar u binnen twee weken 
al antwoord te geven.  

De kans dat de WOZ-waarde wordt aangepast, is aanzienlijk groter als u zelf 
contact opneemt dan wanneer u hiervoor een particulier bedrijf inschakelt. Niet 
alle particuliere bedrijven leveren maatwerk. Dat betekent dat er een standaard-
brief wordt gestuurd. Vaak kunt u zelf het beste vertellen wat er met uw woning 
of bedrijfspand aan de hand is waardoor de WOZ-waarde niet goed is. Mocht u er 
niet uitkomen met de taxateur, dan kunt u alsnog binnen zes weken schriftelijk 
bezwaar maken.  

BSOB is elke werkdag telefonisch bereikbaar via 088 – 551 00 02 van 9.00 tot 
16.00 uur.

Wilt u het aanslagbiljet in termijnen betalen? Vraag een automatische 
incasso aan.  
U kunt het aanslagbiljet in maximaal tien termijnen betalen. Dit kan met een au-
tomatische incasso. Die kunt u aanvragen via de digitale balie https://digitalebalie.
bs-ob.nl/.

Meer informatie 
Heeft u andere vragen over het aanslagbiljet? Bel 088 – 551 00 00.
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Gemeenteraadsverkiezingen
Maandag 14 maart, dinsdag 15 en woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Iedereen mag op één 
van deze datums zijn stem uitbrengen. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.  

Waar kunt u gaan stemmen?
Op maandag 14 maart en dinsdag  
15 maart kunt u uw stem uitbrengen bij:
- De Ruchte, Laan ten Roode 71 
- De Einder, Einderplein 1 

Op woensdag 16 maart kunt u uw stem 
uitbrengen bij onderstaande locaties: 
 - Café Centraal, Wilhelminaplein 3        
 - De Ruchte * , Laan ten Roode 71
 - De Bunt, Graathof 9
 - De Vurherd, Offermansstraat 10
 - De Einder *, Einderplein 1
 - Basisschool De Ranonkel, Dommel 20
 - De Weijers *, Ter Hofstadlaan 77

* Bij de Ruchte, de Einder en de Weijers 
zijn dit jaar 2 stembureaus per locatie 
ingezet op woensdag 16 maart. 

Stempassen
Uiterlijk 1 maart 2022 moet de stempas bij 
u bezorgd zijn. Heeft u nog geen stempas 
ontvangen, of bent u deze kwijtgeraakt? 
Vraag dan een (vervangende) stempas 
aan voor 11 maart 2022, 17.00 uur bij de 
gemeente.

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. 



Gemeentenieuws

Bezwaarschriftencommissie
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Commissievergaderingen

Donderdag 10 maart 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 donderdag 10 maart 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 9 februari 2022 en 

behandelen stand van zaken actielijst.
3.  Regionale samenwerking.
4.  Vaststellen bestemmingsplan herziening Moorsel 3 Lierop.
5.  Ingekomen stukken/mededelingen:
  a.  Informatie over evaluatie programma Duurzaamheid 2019-2022.
6.  Rondvraag.

Op donderdag 10 maart om 20.30 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 10 februari 2022 en 

behandelen stand van zaken actielijst.
3.  Regionale samenwerking.
4.  Instemmen met zienswijze op 1e begrotingswijziging 2022 GGD Brabant Zuidoost.
5.  Ingekomen stukken/mededelingen:
  a.  Geen onderwerpen
6.  Rondvraag.

Bekendmakingen

• Ontwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 90-92

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 4 maart 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwendijk 90-92” met identificatie-
nummer NL.IMRO.0847.BP02020013-OW01. gedurende zes weken ter inzage ligt. De 
termijn eindigt op 14 april 2022.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwendijk 90-92” voorziet op de planlocatie de be-
stemmingsomschrijving van het bedrijf te wijzigen naar aanduiding ‘montagebedrijf en 
handelsonderneming’ en het aantal toegestane vierkante meters voor bedrijfsgebouwen 
te vergroten tot 4.000 m2. In samenhang hiermee wordt de bedrijfswoning aan de Nieu-
wendijk 92 herbestemd naar een reguliere burgerwoning. Het bedrijfsvlak zal daarbij van 
vorm veranderen.

Actie “Geef een boek cadeau” voor groep 7 en 8
 
Dat lezen ontzettend belangrijk is voor de taalontwikkeling van kinderen is be-
kend. Toch wordt er steeds minder gelezen, thuis en op school. 

Als gemeente willen we het belang van lezen onderstrepen en (voor)lezen stimuleren. Daar-
om doen we elk jaar mee met de actie “Geef een boek cadeau” voor de bovenbouwleerlingen 
van alle basisscholen in Someren. Wethouder Theo Maas bezocht samen met de leesmedia-
coach van de bibliotheek Helmond-Peel op 24 februari basisschool ’t Rendal in Lierop om de 
boeken persoonlijk te overhandigen. Hij ging hierbij in gesprek met leerlingen over wat zij 
graag lezen en waarom. De Voorleesbus Blikkie van de Bibliotheek Helmond-Peel bezorgde 
de boeken voor de leerlingen op de andere scholen in de gemeente Someren.

Bijzonder boek
Dit jaar bestaat “Geef een boek cadeau” 5 jaar. De organisatie koos daarom voor een bijzon-
der boek: Het Achterhuis van Anne Frank. Naast de dagboekbrieven staan in deze uitgave 
ook een fotokatern en plattegrond van het Achterhuis. Het boek nodigt uit tot gesprekken 
thuis of in de klas en is daarom een mooie keuze voor deze actie.

Het Achterhuis ook kopen?
Vanaf 11 februari is deze uitgave van “Het Achterhuis” van 
Anne Frank in alle boekhandels in Nederland te koop voor  
€ 2,99. Kijk voor meer informatie op 
www.geefeenboekcadeau.nl 

Zonnepanelen kopen via de gemeente? 
Kom op 8 maart naar de digitale  
informatieavond
Someren is één van de 12 gemeenten die meedoet aan het zonnepanelenproject De 
Groene Zone. Woningeigenaren die deelnemen kunnen snel en gemakkelijk zonnepane-
len laten plaatsen zonder eigen investering. Wil je meer informatie? Kom dan naar de 
digitale informatieavond op dinsdag 8 maart van 19.30 tot 21.00 uur. Je kunt nog tot eind 
maart instappen. Kijk op www.degroenezone.nl voor meer informatie en meld je aan.

Datum en locatie hoorzitting
Op donderdag 10 maart 2022 is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschriften-
commissie. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Someren, Wilhelminap-
lein 1 en begint om 19.30 uur.

Zaak
19.30 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wet-

houders van Someren om het verzoek om handhavend op te treden tegen  
activiteiten op het perceel Beliënberkdijk 42 in Someren, af te wijzen.

Meer informatie?
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriften- 
commissie, Gerdy Meulensteen, telefoonnummer (0493) 671 212. 
Of g.meulensteen@asten.nl.

Zaterdag 5 maart a.s.:
Textielinzameling
Zaterdag 5 maart 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.

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.
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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 vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de ope-
ningstijden 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.BP02020013-OW01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar 
www.ruimtelijkeplannen.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 Klant Con-
tact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

• Eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente 
   Someren 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 24 februari 2022 
de eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Someren 2018 
hebben vastgesteld. 

In deze verordening staan alle algemene regels die gelden in de gemeente Someren. 
De eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Someren 2018 is 
op 2 maart 2022 in werking getreden.

De eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Someren 2018 
ligt tot zes weken na deze mededeling, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, ter inzage 
bij het Klant Contact Centrum van de gemeente. 

De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. 
Een afspraak kunt u maken via tel. (0493) 494 888. De verordening is digitaal te raad- 
plegen via www.someren.nl/raad-en-college/regelgeving-beleid/verordeningen of via 
www.officielebekendmakingen.nl.

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 18 t/m 23 februari 2022 zijn de volgende aanvragen omgevingsver-
gunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):

 - Kerkendijk 45, plaatsen van 90 zonnepanelen in een veldopstelling (21-2-2022);

 - Schoolstraat 17, intrekken omgevingsvergunning voor het oprichten van een be-
drijfsverzamelgebouw (23-2-2022);

 - Wijtenhofstraat 3, uitbreiden vaan een woonhuis (18-2-2022).
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.

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 18 t/m 23 februari 2022  zijn de volgende verleende omgevingsvergun-
ningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Bulterweg 7, oprichten van een woonhuis (23-2-2022);
 - De Horst 11, oprichten van een woonhuis (22-2-2022);
 - Zilverdrager 1 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (21-2-2022);
 - Zilverdrager 1, oprichten van een woonhuis (22-2-2022).

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.

• Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat op 24 januari 2022 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 van 14 februari 2022 tot en met 14 mei 2022 voor de 
duur van 5 dagen op de locatie Zandstraat 97 te Someren met behulp van een mobiele 
breker puin te breken dat afkomstig is 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 Klant Contact Centrum (KCC) in het ge-
meentehuis. 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 opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in 
rekening gebracht.


