
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

Gemeentehuis 
gesloten vrijdag 
20 mei
In verband met een personeels- 
activiteit is het gemeentehuis op 
vrijdag 20 mei gesloten.

Wie verdient volgens u een Koninklijke Onderscheiding?
Op 26 april heeft burgemeester Blok 9 Somerenaren verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Kent u ook iemand in 
uw omgeving die een lintje verdient? 

Bijzondere verdiensten
Een Koninklijke Onderscheiding krijgt ie-
mand als er sprake is van bijzondere ver-
diensten voor de samenleving. Denk daar-
bij niet alleen aan bestuursleden, maar 
ook aan mensen die zich geruime tijd 
inzetten als vrijwilliger voor organisaties 
op het gebied van sport, kunst, cultuur, 
natuur, enz. 

Of denk aan vrijwilligers die zich inzetten 
om ouderen en jongeren te betrekken bij 
onze gemeenschap en aan mensen die 
langdurige mantelzorg verrichten.
De coach van de sportclub, de klusjesman 
van de vereniging. Met andere woorden 
iemand op wie je altijd een beroep kunt 
doen zónder een tegenprestatie te ver-
wachten.

Kent u iemand?
Kent u iemand die zich vrijwillig inzet voor 
een vereniging op welk gebied dan ook, 
vaak al gedurende een hele lange perio-
de? Een vrijwilliger – jong of oud – die zich 
geheel belangeloos inzet en ervoor zorgt 
dat het plezierig wonen is in onze dorpen?
Neem dan contact op met het bestuurs-
secretariaat, telefoon (0493) 494 888. De 
secretaresse kan in grote lijnen aangeven 
of de aard en duur van de verdiensten ge-
noeg zijn voor het aanvragen van een Ko-
ninklijke Onderscheiding. Zij kan de beno-
digde informatie verstrekken en u op weg 
helpen met de voordracht. 

Aanmelden 
Wilt u iemand voordragen voor een Ko-
ninklijke Onderscheiding voor de Lintjes-

regen van 2023 (op 26 april 2023), doe dit 
dan vóór 1 juli a.s. Kijk voor meer infor-
matie ook eens op www.lintjes.nl.

Wilt u wekelijks het gemeentenieuws  
per mail ontvangen?  

Stuur dan een mail naar communicatie@someren.nl onder  
vermelding van aanvragen gemeentenieuws.

Meld je aan  
Informatieavond Isolatie/ventilatie
Mede doordat de gas- en elektriciteitsprijzen tot on-
gekende hoogte zijn gestegen, hebben veel mensen 
plannen om met energiebesparende maatregelen 
aan de slag te gaan. Het EnergieHuis Slim Wonen or-
ganiseert diverse infoavonden in de regio over ener-
giebesparende mogelijkheden. In Someren vindt 
binnenkort de volgende themabijeenkomst plaats:

• Maandag 16 mei van 19.30 – 21.30 uur in ge-
meenschapshuis De Bunt: Informatieavond Isola-
tie/ventilatie

Meld je aan via www.energiehuisslimwonen.nl/agenda. Je kunt hier ook terecht voor de 
data van overige informatieavonden in de regio.

Wil je meer informatie over overige besparingsmogelijkheden, loop dan gerust eens bin-
nen bij het inloopspreekuur in onze demo-woning aan de Waterlaat 35 (Groote Hoeven):

• Zaterdag 14 mei van 10.00 – 12.30 uur
• Zaterdag 28 mei van 10.00 – 12.30 uur

De bodem is droog, te droog. En nu?
Het zal je niet zijn ontgaan in de media: in Noord-Brabant is de bodem lokaal 
droger dan ooit in deze periode. In sommige gebieden geldt zelfs al een berege-
ningsverbod. Toch valt droogte in de lente minder op dan in de zomer. Er is geen 
verzengende hitte, en het meeste gras is nog gewoon groen. Maar in de bodem 
is meer aan de hand: het grondwater staat erg laag. Ook in Someren hebben we 
hier mee te maken. De voorspellingen beloven geen verbetering, het is voorlo-
pig nog niet voorbij. Er valt vrijwel geen regen, ook niet de komende tijd, en het 
neerslagtekort loopt dus nog verder op. 

Is hier een oplossing voor?
Ja! De oplossing voor droogte ligt in de winter. Er kan er lokaal veel gedaan worden 
om dit droogterisico te beperken. Vooral op de hoge zandgronden in Noord-Brabant en 
Limburg, die ’s zomers makkelijker uitdrogen. Er valt op jaarbasis genoeg regen. In de 
wintermaanden wordt vaak geprobeerd dat water zo snel mogelijk weg te krijgen via 
kanalen en gemalen, waardoor de grondwaterstanden in Nederland kunstmatig worden 
verlaagd. We moeten het water echter niet afvoeren maar opvangen en opslaan voor 
droge tijden. De waterschappen en andere terrein-beherende organisaties zijn deze weg 
al ingeslagen. Ook in Someren en omgeving.

Wat kun je zelf doen?
Ook afkoppelen van regenwater van de riolering is een directe maatregel om droog-
terisico aan te pakken. Omdat 60% van het oppervlak van de gemeente particulier en 
bedrijventerrein is kunnen we dit niet alleen. Het is alleen mogelijk als we dit samen met 
jou als inwoner doen!
En elke vierkante meter telt…

Doe je ook mee? Kijk op de speciale afkoppelpagina in deze krant voor meer info.

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.

• Evenementen
14 en 15 mei:  Peteyfest
15 mei : Jaarmarkt Lierop
15 mei:  Kofferbakmarkt Someren-Heide

• Melding gebruik openbaar gebied
14 mei :  Reünie Sonnemans Warenhuis, Kerkstraat 
14 mei :  Ganzenbordspel, Wilhelminaplein 
16 mei :  Dodehoekproject Leerrijk Someren
19 mei :  Spacebuzz basisschool de Diamant
20 mei :  BBQ, Torenplein
 
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.

12 mei 2022 Meer informatie: www.someren.nl 



Gemeentenieuws

12 mei 2022 Meer informatie: www.someren.nl 

Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer 

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 wor-
den opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 28 april t/m 2 mei 2022 zijn er geen aanvragen omgevingsvergunnin-
gen ingediend.

• Verleende omgevingsvergunningen

In de periode van 28 april t/m 2 mei 2022 zijn er geen verleende omgevingsvergunning 
verzonden.
 

• Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat op 30 maart 2022 een 
melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingediend door Gebr. 
Van den Brand en van Oort B.V., Koperslagerstraat 17, 5405 BS Uden.

Ingevolge het gestelde in artikel 4 van genoemd besluit wordt hierin het voornemen be-
kend gemaakt om in de periode 21 april 2022 tot en met 21 juni 2022, voor de duur van 
maximaal 8 dagen, op de locatie Moorsel 9-11 te Lierop met behulp van een mobiele 
breker puin te breken. 

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.



= AFKOPPELEN

MEER INFORMATIE?

HET KLIMAAT 
VERANDERT!
HET KLIMAAT 
VERANDERT!

TEGEN WATEROVERLAST 
& VERDROGING

ZAAG DE 
REGENPIJP DOOR

KIJK OP: WWW.ONWEERSTAANBAARSOMEREN.NL
OF MAAK EEN AFSPRAAK MET DE AFKOPPELCOACH
E-MAIL: AFKOPPELCOACH@SOMEREN.NL 
OF BEZOEK HET SPREEKUUR IN HET GEMEENTEHUIS: 
ELKE DONDERDAG: 9.30-10.30 UUR

• Minder wateroverlast
• Minder verdroging
• Minder hittestress
• Gezonde leefomgeving

WAT KUN JE ZELF DOEN?

+
LAAT HET REGENWATER 
IN JE TUIN WEGZAKKEN
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AAN DE SLAG MET AFKOPPELEN MAAK EEN 
AFSPRAAK!


