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Nieuwjaarstoespraak 
burgemeester Dilia Blok
Beste inwoners,

Allereerst wens ik iedereen van ganser harte een ge-
lukkig, gezellig en bovenal gezond 2023. Een jaar met 
hopelijk veel mooie momenten, samen met mensen 
die belangrijk voor u zijn. 
Ik hoop dat we het grote geluk vinden in kleine dingen 
en in elkaar. Het is een gedachte waar ik me graag aan 

vasthoud en die ik deel in het vertrouwen dat we ook hier in Someren weten waarin de 
werkelijke waarde van het leven zit. Leven met elkaar, betekenis geven aan het leven 
en er zijn voor elkaar, in goede maar ook in slechte tijden. We hebben de afgelopen 
jaren vaak genoeg laten zien dat we dat kunnen, ja zelfs dat we daar goed in zijn. 

En dat het nodig is om er voor elkaar te zijn, dat mag overduidelijk zijn. Want als ik 
even terugdenk aan het jaar wat achter ons ligt, dan viel het niet mee. Ondanks alle 
uitgesproken goede wensen is het helaas zeker niet allemaal beter geworden. Hoe gaat 
het jaar 2022 voor mij de boeken in:

Crisis op crises overviel ons; grote zorgen beheersen het leven van heel veel mensen. 
Long Covid klachten, zorgen over de toekomst van je (familie)bedrijf, door o.a. de ge-
volgen van de stikstofcrisis of de gestegen energiekosten, onbetaalbare woonlasten, 
geen eigen dak boven je hoofd kunnen vinden, verbaal en/of fysiek geweld achter de 
voordeur, verharding van de maatschappij, een toename van geweldsmisdrijven, een-
zaamheid en psychische problemen onder jongeren en ouderen en zo kan ieder van ons 
deze opsomming nog wel aanvullen. 

Het is wereldwijd onrustig, maar ook in Europa woedt helaas weer een felle oorlog, 
sinds de Russen in februari 2022 Oekraïne binnenvielen. Dit alles leidt ertoe dat de 
vluchtelingenstroom groot is. Afgelopen jaar hebben we ook in Someren onze men-
selijke verantwoordelijkheid genomen, zowel wat betreft de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen, als de crisisnoodopvang van asielzoekers, als de huisvesting van vergun-
ninghouders. Ik ben alle mensen die zich hebben ingezet voor de realisatie én de goede 
begeleiding enorm dankbaar.

De dynamiek van meerdere crises tegelijkertijd is voor ons als gemeentebestuur best 
ingewikkeld. 
Denk alleen maar eens aan de crisis op de woningmarkt. We willen iedereen helpen; fwe 
zien en horen bijvoorbeeld de vele vragen van jonge Somerenaren om een woning in 1 
van onze dorpen, anderzijds is er ook de verantwoordelijkheid voor urgente (andere) 
woningzoekenden, waaronder vergunninghouders. En we willen graag snel, genoeg én 
betaalbaar bouwen in alle dorpen om aan de grote vraag tegemoet te kunnen komen. 
De stikstofcrisis, de gestegen bouwkosten en de lange doorlooptijd van juridische pro-
cedures maken dat deze opgave nog complexer geworden is. 
Daarbij vraagt het landelijk tekort aan opvangplekken voor asielzoekers in 2023 ook 
een inspanning van ons, als gemeente Someren. De nieuwe Spreidingswet geeft daar-
voor de wettelijke kaders. 
De komende maanden zal elke regio in Nederland met een plan moeten komen. Voor 

de regio Zuidoost-Brabant gaat het in 2023 om 2900 extra opvangplekken voor asiel-
zoekers, het opnemen van 1900 vergunninghouders en het realiseren van 650 extra 
opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen.

Ook de ingewikkelde discussie over de stikstofproblematiek kent een lastige dynamiek. 
Er is ons veel aan gelegen om de agrarische sector bij te staan in hun opgaven en be-
slissingen, waarbij we ons ook realiseren dat de natuur in onze directe omgeving het 
waard is om goed voor te zorgen. 

In haar oudejaarsconference zong Claudia de Breij:
‘t Het nog nooit, nog nooit zo donker west Of ‘t wer altied wel weer licht. 
Een prachtig en hoopvol lied van de legendarische Groninger Ede Staal. Een lied dat 
werd geschreven in 1983, dus maar liefst 40 jaar geleden. Het klopt nog altijd en dat 
zal het ook altijd blijven doen. Mensen komen altijd weer in beweging en zorgen er uit-
eindelijk samen voor dat zaken veranderen en beter worden. Niet morgen en ook niet 
snel, maar de mensheid is veerkrachtig en tot veel in staat. En gelukkig ook tot heel 
veel goeds. 

We leven, ook in Someren, in een roerige tijd waarin sociale media veel invloed heb-
ben. Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat een ruime 
meerderheid van de Nederlanders zich zorgen maakt over de verslechterde omgangs-
vormen en verharding in de samenleving, het politieke debat en op sociale media. Die 
meerderheid denkt dat de meningsverschillen over maatschappelijke kwesties steeds 
groter worden. Ik herken dit persoonlijk ook uit vragen en reacties die ik hoor en lees 
van inwoners.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat op veel onderwerpen meer overeen-
stemming is dan mensen denken. Het lijkt soms alsof de tegenstellingen extra, of mis-
schien wel teveel aandacht krijgen. De politiek en ook de media hebben een belangrijke 
rol bij het verminderen of liever nog wegnemen van deze zorgen en het groeiende 
gevoel van polarisatie. Het helpt als we echt naar elkaar luisteren, de inhoud centraal 
stellen, ons baseren op feiten, een harde toon en vijandige houding vermijden. Daaraan 
kunnen we allemaal op een positieve manier onze bijdrage leveren. 
Laten we de jeugd niet verantwoordelijk maken voor de problemen die er nu zijn. Laten 
we samen met hen werken aan oplossingen voor de toekomst, hún toekomst.

Ik sluit graag af met de vraag die Koning Willem-Alexander opwierp in zijn kersttoe-
spraak. “Waar willen we naartoe? Wat voor samenleving willen we? En hoe houden we 
vast aan onze waarden: vrijheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid - op 
weg naar een nieuw evenwicht”. 
Ik herhaal graag zijn oproep: Haak aan, luister mee, denk mee, doe mee! 

Ik hoop dat 2023 een jaar wordt waarin we met gezond verstand, respect voor elkaar 
en het hart op de goede plaats doen wat goed is voor alle mensen in Someren, Some-
ren-Eind, Lierop en Someren-Heide. 

“Het komt niet vanzelf goed; we maken het samen goed!” 
(Claudia de Breij, 31-12-2022)

Ik spreek de wens uit dat 2023 mensen dichter bij elkaar brengt.

Dilia Blok
burgemeester

Opfriscursus auto theorie
Veilig verkeer Nederland afdeling Someren organiseert een opfriscursus auto 
theorie. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die al jaren zijn rijbewijs heeft. 
Tijdens de cursus is er aandacht voor verkeersregels, die door de jaren heen 
zijn gewijzigd. Deelname aan deze cursus is gratis en wordt verzorgd door Wil-
bert van Beersum.

Voor wie:   iedereen die zijn verkeerskennis wil opfrissen
Datum/tijdstip:   dinsdag 24 januari van 9.30-12.00 uur
Waar:    de Ruchte, Laan ten Roode 71 in Someren
Aanmelden  someren@vvnregio.nl 
per mail:   onder vermelding van Opfriscursus en aantal deelnemers

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
19 januari Militaire oefening Fearless Falcon (Boksenberg)

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.  

Wilt u wekelijks het gemeentenieuws per mail ontvangen?
Stuur dan een mail naar communicatie@someren.nl 
onder vermelding van aanvragen gemeentenieuws.
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Bevolkingsonderzoek borstkanker in Someren
Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De meesten zijn ouder dan 50 
jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging 
voor dit onderzoek. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van 
de borsten. Dankzij het gratis bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks tussen 
de 850 en 1075 vrouwen minder aan borstkanker. 

Door een landelijk tekort aan screeningslaboranten is het niet mogelijk om vrouwen elke 2 
jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek. De vertraging in het uitnodigen is door 
het coronavirus nog groter geworden. Daarom is besloten de periode tussen 2 uitnodi-
gingen tijdelijk te verlengen naar maximaal 3 jaar. Als er voldoende nieuwe medewerkers 
zijn opgeleid, kunnen vrouwen weer iedere 2 jaar uitgenodigd worden.  Vrouwen met de 
postcodes 5711, 5712 en 5715 worden voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek uit-
genodigd. Het onderzoekscentrum is van begin/medio februari 2023 tot begin/medio april 
2023 te vinden naast de inrit van het parkeerterrein van de Ruchte in Someren.

Meer informatie
De informatielijn is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnum-
mer (088) 00 01 388. Meer informatie vindt u op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

Bezwaarschriftencommissie

Datum en locatie hoorzitting
Op donderdag 19 januari 2022 is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschriften-
commissie. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Someren, 
Wilhelminaplein 1 en begint om 19.30 uur.

Zaken
19.30 uur:   Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester 

en wethouders van Asten om een last onder dwangsom op te leggen 
om de op het perceel Pannenhoef 9 in Asten aanwezige asbest in de 
dakbedekking van de schuur en achter deze schuur te laten verwijderen.

20.00 uur:  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders van Someren om het verzoek van bezwaarmaker om een 
tegemoetkoming in planschade af te wijzen.

Meer informatie?
Voor informatie kunt u contact opnemen met Gerdy Meulensteen, secretaris van de 
bezwaarschriftencommissie. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: (0493) 671 212 
of via e-mail: g.meulensteen@asten.nl.
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Dorpsondersteuners 
De dorpsondersteuners zijn er voor u! Neem dus gerust contact op als u een ondersteu-
ningsvraag 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 / 

0493-441260)
Kijk voor meer informatie op www.zosomeren.nl/dorpsondersteuning 

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 inge-
schreven. De verhuisaangifte 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 voornemen om per datum publicatie onderstaande 
personen uit te schrijven, uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Someren, 
conform artikel 2.22 van de wet BRP. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente Some-
ren, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres. Een eventuele ambtshalve 
uitschrijving kan grote persoonlijke en/of fi nanciële 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
Iuliia Gavrilichieva  04-07-1976  Onbekend, Sovjet-Unie
Nikol Vladychenko  13-05-2020  Odessa, Oekraïne

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

Verkiezingen Provinciale staten en waterschappen 2023
Ondersteuningsverklaringen

Op woensdag 15 maart 2023 worden de Provinciale Staten- en Waterschaps-
verkiezingen gehouden.
Als inwoner kunt u van 16 tot en met 30 januari een ondersteuningsverklaring afl eg-
gen op het gemeentehuis. Dit is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die 
deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Elke inwoner kan één verklaring 
afl eggen. 

Maak voor het afl eggen van een ondersteuningsverklaring een afspraak door te bellen 
naar (0493) 494 888 of ga naar de website www.someren.nl/verkiezingen. U vindt daar 
alle informatie. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het team Publiekszaken 
via (0493) 494 888.

Zaterdag 14 januari a.s.: Gratis inloopspreekuur 
Energiebesparing bibliotheek Someren
Wilt u energie besparen of hebt u vragen over bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepom-
pen? U bent van harte welkom op zaterdag 14 januari a.s. tussen 10.00 en 12.30 uur in 
de bibliotheek van Someren aan de Molenstraat 12. In de bibliotheek wordt voortaan elke 
tweede en vierde zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.30 uur een inloopspreekuur 
gehouden. Een team van deskundige energie- en bespaarcoaches van Energiehuis Slim 
Wonen staat klaar om al uw vragen te beantwoorden over verduurzaming en mogelijke 
bespaarmaatregelen voor uw woning. Het inloopspreekuur is geheel kosteloos en vrij-
blijvend. Voor een goed advies is het handig als u uw jaarafrekening van uw energienota 
meebrengt. We helpen u graag verder op weg! 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over energiebesparingsmogelijkheden, bijeenkomsten en 
voorlichting op www.energiehuisslimwonen.nl of op www.somerennatuurlijkduurzaam.nl. 

oovveerr sscchheeiiddeennOnline Ouderbijeenkomsten
…over hoe kinderen een scheiding

Voor alle gescheiden ouders, professionals 
en geïnteresseerden. 

(anoniem) Inloggen

Start

Einde

Vragen via de chat

Kosten

19:15

19:30

21:30

tot 22:00

geen (postcode afhankelijk)

beleven

Georganiseerd door

Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten 

Donderdag 12 januari
Maandag 13 februari Woensdag 25 januari 

Basis Vervolg

Online aanmelden (en informatie) via

www.ouderbijeenkomsten.nl

Bekendmakingen

• Mandaatbesluit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Op 20 december 2022 heeft het college van burgemeester & wethouders van Someren 
ingestemd met het voorstel om de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te man-
dateren voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening 
milieu. Dit besluit treedt in werking de dag na deze bekendmaking. De eerdere besluiten 
tot machtiging van 19 januari 2020 en 27 juli 2021 komen op dat moment te vervallen.

• Ontwerpwijzigingsplan Ruiter ongenummerd
Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “Ruiter ongenummerd” met identifi catienummer 
NL.IMRO.0847.BP02022028-OW01 ter inzage ligt.
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Omgevingsvergunningen

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op 
afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend 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 opge-
vraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 29 december 2022 t/m 5 januari 2023 zijn de volgende aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Eggendreef ongen. (kavel 10), oprichten van een woonhuis met afwijken van de 

bestemming (2-1-2023);
 - Kuilvenweg 10, veranderen van een inrichting OBM (30-12-2023);
 - Kuilvenweg 12, veranderen van een inrichting OBM (30-12-2023);
 - Steegstraat ongen., oprichten van een woonhuis met bijgebouw (29-12-2022);
 - Van den Eijndelaan 52, gedeeltelijk vervangen van een haag door een schutting 

(5-1-2023).

Tegen de nu ingediende aanvragen 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 gelegd.

• Verleende omgevingsvergunningen
Reguliere procedure 
In de periode van 29 december 2022 t/m 5 januari 2023 zijn de volgende verleende 
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 -  Kanaaldijk-zuid ongen. (tussen sluis 12 en 13), uitvoeren van 

onderhoudswerkzaamheden aan oeverconstructies (5-1-2023);
 -  Kerkstraat 30d, plaatsen van winkelwagenstallingen (5-1-2023);
 -  Vaartje 24, legaliseren van de garage en opplussen van de oppervlakte van 

bijgebouwen (5-1-2023);
 -  Wagenmaker 5, oprichten van een overkapping (4-1-2023).

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 voorzien 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.

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 bezoe-
ken.
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

Inhoud wijzigingsplan
De locatie Ruiter 15 is in 2021 omgezet van een agrarische bedrijfslocatie in een bur-
gerwoonlocatie. In samenhang met deze ontwikkeling is aan de locatie Ruiter ong. (te-
genover nummer 15) een wijzigingsbevoegdheid toegekend die de oprichting van een 
tweetal Ruimte voor Ruimte woningen op de locatie Ruiter ong. mogelijk maakt. Met 
dit wijzigingsplan wordt gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. De twee Ruimte voor 
Ruimte woningen worden voorzien van landschappelijke inpassing.

Geen vaststelling exploitatieplan
Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig 
met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van 
dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereen-
komst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 januari 
tot en met 23 februari 2023 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het ge-
meentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur. Voor het inzien van het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken 
buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via 
telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.someren.nl 
onder het kopje bestemmingsplannen -> ontwerp.

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze 
indienen op het ontwerpwijzigingsplan. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht 
aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG 
Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden 
gemaakt. U kunt hiervoor en voor nadere informatie op werkdagen contact opnemen met 
het KCC, tel. (0493) 494 888.

• Vastgesteld Bestemmingsplan Jan Smitslaan 1

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 
van 15 december 2022 het bestemmingsplan “Jan Smitslaan 1’’ (identificatienummer 
NL.IMRO.0847.BP02021014-VS01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan “Jan Smitslaan 1’’ voorziet in het wijzigen van de bestemming 
‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ naar de bestemmingen ‘Bedrijf’ en ‘Agrarisch’. De locatie 
wordt ook voorzien van een landschappelijke inpassing.

Geen reactieve aanwijzing provincie Noord-Brabant
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen doorge-
voerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarom is het plan conform artikel 
3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening na vaststelling onverwijld toegezonden aan de 
provincie. De doorgevoerde wijzigingen vormen voor de provincie echter geen aanleiding 
om een reactieve aanwijzing te geven, zodat het vastgestelde bestemmingsplan kan 
worden gepubliceerd.

Gewijzigde vaststelling
Het bestemmingsplan ‘Jan Smitslaan 1’ heeft van 6 mei tot en met 16 juni 2022 ter inza-
ge gelegen. Tijdens deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend. Tussen de ontwerp-
fase en vaststelling zijn er, naar aanleiding van de zienswijzen, een aantal wijzigingen 
doorgevoerd. Vandaar dat het plan gewijzigd is vastgesteld. 

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 13 januari 2023 
gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 13 januari tot en 
met 24 februari 2023. U kunt het bestemmingsplan 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 
openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad 
‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.
BP02021014-VS01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl 
geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

Beroep aantekenen
Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aan-
getekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: 
•  een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 

bij de gemeenteraad heeft ingediend; 
•  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij 

niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht 
bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop 
van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schor-
sende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belangheb-
bende n die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek 
om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat 
laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking 
voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist
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