Week 46 (2021) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen
Bekendmakingen
Individuele gehandicaptenparkeerplaats Swaanesdries
Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om op een parkeerstrook
aan de Swaanesdries een parkeerplaats aan te wijzen als een individuele
gehandicaptenparkeerplaats voor een bewoner van de Zuiderstraat. In de
parkeerstrook wordt hiervoor een parkeervak gemaakt (eerste plek gezien vanaf de
kruising Zuiderstraat-Swaanesdries). Bij dit parkeervak wordt een
gehandicaptenparkeerplaatsbord geplaatst met een onderbord waarop het kenteken
van de auto is aangegeven. Het verkeersbesluit hiervoor wordt met de
bezwaarmogelijkheid in het elektronisch gemeenteblad van 18 november 2021
bekendgemaakt. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.nl.
Instellen 60 km/h-zone buitengebied Someren en 30 km/h op Potakkerweg
Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om op de Potakkerweg
een maximumsnelheid van 30 km/h in te stellen. Op de wegen in het omliggende
gebied dat wordt begrensd door de Kanaaldijk (N266), Brugstraat, Boerenkamplaan,
Burgemeester Roelslaan en de bebouwde kom van Someren, wordt een 60 km/h-zone
ingesteld. Het verkeersbesluit voor het plaatsen van de bijbehorende verkeersborden
wordt met de bezwaarmogelijkheid in het elektronisch gemeenteblad van 18
november 2021 bekendgemaakt. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.nl.
Parkeerverbod Van Lieshoutstraat
Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om een parkeerverbod in
te stellen
aan de oostzijde van de Van Lieshoutstraat tussen de kruising Van Lieshoutstraat –
Postel – Heuvel en Van Lieshoutstraat 61. Het verkeersbesluit voor het plaatsen van
de parkeerverbodsborden op dit gedeelte van de Van Lieshoutstraat wordt met de
bezwaarmogelijkheid in het elektronisch gemeenteblad van 18 november 2021
bekendgemaakt. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen
De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op
afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. 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 5 t/m 11 november 2021 zijn de volgende aanvragen
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
-

Amarant 4, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een woonhuis (9-112021);

-

Amarant 6, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een woonhuis (9-112021);

-

De Horst ongen. (kavel 4), oprichten van een woonhuis (5-11-2021);

-

Heistraat ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (8-11-2021);

-

Laan ten Boomen 31, renoveren van een dak en aanbrengen isolatie (811-2021);

-

Loostreeplaan 13, uitbreiden van een woonhuis (8-11-2021);

-

Sluisstraat 13, ombouwen van een slagerij naar een woonhuis (8-112021);

-

Tamboer ongen. (kavel 178), oprichten van een woonhuis (8-11-2021);

-

Zilverdrager ongen. (kavel 161), oprichten van een woonhuis (11-112021);

-

Zilverdrager ongen. (kavel 174), oprichten van een woonhuis (11-112021).

Verleende omgevingsvergunningen - Reguliere procedure
In de periode van 5 t/m 11 november 2021 zijn de volgende verleende
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
-

Esdoornstraat 44, oprichten van een woonhuis (8(-11-2021);

-

Floreffestraat 51, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (8-112021);

-

Gildeplein 17, oprichten van een overdekt terras en een bijgebouw (11-112021);
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-

Half Elfje 4, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten
arbeidsmigranten (9-11-2021);

-

Heikantstraat 20, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten
arbeidsmigranten (9-11-2021);

-

Herselseweg ongen. , kappen van bomen onder
hoogspanningsverbindingen (11-11-2021);

-

Kerkstraat 30d, verbouwen van een winkelpand (8-11-2021);

-

Peelweg 1, plaatsen van een tijdelijke tent (11-11-2021);

-

Tuinstraat 18, kappen van bomen, herplantplicht (8-11-2021).

Verlenen 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 19 november 2021 gedurende zes weken
ter inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:
•

Lungendonk 18, inzake het veranderen van een inrichting, oprichten van 3
stallen, 1e fase.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van
een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
1. Milieu (vergunning)
2. Handelen in strijd met regels RO
Ontwerpbesluit
Er is 1 zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit. Een samenvatting en de
beantwoording van de zienswijze is opgenomen in het definitieve besluit.
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?
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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 ’sHertogenbosch. 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.
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