Week 1 (2021) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen
Bekendmakingen
Beleidsplan Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 Gemeente Someren
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 10 december
2020 “het Beleidsplan Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 Gemeente Someren”
heeft vastgesteld.
In dit beleidsplan is, voor een periode van vijf jaar, het beleid ten aanzien van
riolering en stedelijk water van de gemeente Someren vastgelegd.
Het Beleidsplan Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 Gemeente Someren ligt ook,
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 telefoonnummer
(0493) 494 888.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum
(KCC), tel. (0493) 494 888.

Wijziging regeling Meedoen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 10 december
2020 de verordeningen Minimaverordening Meedoen Someren 2017 en Individuele
Inkomenstoeslag Someren 2015 hebben gewijzigd.
In beide verordeningen is het jaarinkomen niet langer meer vastgesteld op 120% van
de bijstandsnorm maar vanaf 1 januari 2021 vastgesteld op 110% van de
bijstandsnorm.

Minder klanten
Dit betekent dat er minder inwoners in aanmerking komen voor een Regeling
Meedoen en Individuele Inkomenstoeslag. Het jaarinkomen mag vanaf 1 januari 2021
niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm, dit komt ongeveer neer op een
maandinkomen van maximaal € 1.123,83 voor een alleenstaande of alleenstaande
ouder en een maximaal maandinkomen € 1.605,48 voor een gezin.

Voor meer informatie over de Regeling Meedoen, Individuele Inkomenstoeslag en
bijzondere bijstand zie www.ZoSomeren.nl/regeling-meedoen.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum
(KCC), tel. (0493) 494 888.

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
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 17 t/m 29 december 2020 zijn de volgende aanvragen
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
-

Boerenkamplaan ongen., oprichten van een woonboerderij (18-12-2020);

-

Boerenkamplaan 167, uitbreiden en bewonen van een bestaand bijgebouw
(24-12-2020);

-

Braamstraat 3, legaliseren van een paardenschuilplaats (29-12-2020);

-

Bulterweg ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (22-12-2020);

-

Bulterweg ongen., oprichten van een woonhuis (22-12-2020);

-

Eggendreef ongen., oprichten van zes CPO woningen (28-12-2020);

-

Gildeplein ongen. en Somerenseweg ongen., oprichten van zes CPO
woningen (17-12-2020);

-

Haver 2 en 4, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een tweekapper (1712-2020);

-

Michelslaan 36, uitbreiden van een bedrijfsruimte met stallingsruimte en
kantine (21-12-2020);

-

Moorsel 9-11, intrekken omgevingsvergunning milieu voor het houden van
varkens (17-12-2020);
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-

Opper 44, 46 en 48, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van drie woningen
(17-12-2020);

-

Slievenstraat 33, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten
arbeidsmigranten (29-12-2020);

-

Voorbeemd 1, uitbreiden van een woonhuis en garage (23-12-2020);

-

Wilbertshof 3, uitbreiden van een woonhuis (21-12-2020);

-

Zilverdrager ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit en bouwcontainer
(24-12-2020).

Verleende omgevingsvergunningen - Reguliere procedure
In de periode van 17 t/m 29 december 2020 zijn de volgende verleende
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
-

Amarant 3 t/m 7, Haver 1 t/m 11 en Opper 18 t/m 26, oprichten van 14
woningen (21-12-2020);

-

Beliënberkdijk 16, oprichten van een bijgebouw (21-12-2020);

-

Bergstraat 16, uitbreiden van een woonhuis (17-12-2020);

-

Brimweg 18 u, tijdelijk bewonen van een bijgebouw (17-12-2020);

-

De Hoof 3, plaatsen van zonnepanelen (18-12-2020);

-

Garve 2 t/m 16 en Schoof 19 t/m 33, oprichten van 16 woningen (29-122020);

-

Herselseweg ongen. (nabij 1), kappen van bomen (23-12-2020);

-

Hollestraat 21, uitbreiden van het hoofdgebouw en het oprichten van een
bijgebouw (17-12-2020);

-

Kuilerstraat 19, oprichten van een bedrijfswoning met garage (17-12-2020);

-

Lieropsedijk 26, oprichten van een garage (17-12-2020);

-

Peelrijtweg 3, uitvoeren van grondwerkzaamheden (23-12-2020);

-

Postelstraat 8, plaatsen van handelsreclame (28-12-2020);

-

Randweg 13a, afwijken van de functieaanduiding fysiotherapie t.b.v. het
exploiteren van een bedrijf voor levensstijlbegeleiding (29-12-2020);

-

Vaarsehoefweg 31, oprichten van een bijgebouw (23-12-2020);

-

Van Lieshoutstraat 32a t/m 32d, oprichten van vier bungalows (21-122020);

-

Witvrouwenbergweg 13, 13a en 13b, wijzigen van de gevels en
brandcompartimentering van een bedrijfsgebouw (22-12-2020).
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Tegen besluiten om vergunningen 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
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, Postbus 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.

Verleende Omgevingsvergunning - Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat met ingang van 8 januari 2021 gedurende zes weken ter
inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:
•

Potakkerweg 21, inzake het brandveilig gebruiken van een kantine voor
sport-BSO.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van
een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
1.

Brandveilig gebruik (vergunning)

Ontwerpbesluit
Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit.
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Inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien
bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak
maken via telefoonnummer (0493) 494 888.
Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is
gelegd, een beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er
niet mee eens bent.
U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen het ontwerpbesluit
een zienswijze hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze
hebt kunnen indienen.
Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de
Sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige
voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze
procedure zijn kosten verbonden.
U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
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 17 t/m 29 december 2020 zijn de volgende verlengingen van de
beslistermijn verzonden (datum verzenden staat tussen haakjes):
-

Hersel 1, herbouwen van een woonboerderij (24-12-2020);

-

Hoepelakkerstraat 9, afwijken van de bestemming t.b.v. het huisvesten van
arbeidsmigranten (24-12-2020);

-

Wilhelminaplein 10, afwijken van de bestemming voor het huisvesten van
arbeidsmigranten (24-12-2020).

Tegen verlengen van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is
geen bezwaar of beroep mogelijk.
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