Week 47 (2021) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen
Bekendmakingen
Ontwerpbestemmingsplan Moorsel 3 Lierop
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat
met ingang van 26 november 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Moorsel 3” met
identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021016-OW01 gedurende zes weken ter
inzage ligt. De termijn eindigt op 6 januari 2021.
Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan “Moorsel 3” voorziet in de uitbreiding van het aantal
slaapplaatsen bij de groepsaccommodatie van 56 naar 80, het vergroten van het
bestemmingsvlak 'recreatie' en het positief bestemmen van de reeds vergunde Bed &
Breakfast. Vergaderen wordt mogelijk als ondergeschikte nevenactiviteit en de locatie
wordt voorzien van een landschappelijke inpassing.
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
openingstijden 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.IMRO.0847.BP02021016-OW01. Op www.someren.nl 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
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de
gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een

zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de
openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen
met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Oplaadplaatsen elektrische voertuigen
Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om parkeerplaatsen aan
te wijzen die uitsluitend zijn bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen. Het
gaat daarbij om de volgende locaties:
- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Dillerstraat 48
- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Postel 18
- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Ter Hofstadlaan 36
- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Laan ten Roode 71 e
- 4 parkeerplaatsen ter hoogte van Ter Hofstadlaan 1
Bij de bovengenoemde locaties wordt per twee parkeerplaatsen er voorlopig één
parkeerplaats ingericht. Bij die parkeerplaatsen wordt het P-bord geplaatst met een
onderbord voorzien van de tekst
’alleen voor opladen elektrische voertuigen’. Bij veel gebruik wordt ook de tweede
parkeerplaats ingericht. De exacte locaties van de aangewezen parkeerplaatsen zijn
afgebeeld in het verkeersbesluit. Het verkeersbesluit wordt met de
bezwaarmogelijkheid in het elektronisch gemeenteblad van 25 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
Rectificatie publicatie week 46
-

Amarant ongen. (Groote Hoeven kavel 34), oprichten van een half
vrijstaand woonhuis (9-11-2021) (i.p.v. Amarant 4, gewijzigd uitvoeren
van het oprichten van een woonhuis (9-11-2021);
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-

Amarant ongen. (Groote Hoeven kavel 35), oprichten van een half
vrijstaand woonhuis (9-11-2021) (i.p.v. Amarant 6, gewijzigd uitvoeren
van het oprichten van een woonhuis (9-11-2021).

In de periode van 12 t/m 18 november 2021 zijn de volgende aanvragen
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
-

Achterbroek 1, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een woonhuis
(18-11-2021);

-

Broekstraat 11, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een bedrijfspand
met kantoor (18-11-2021);

-

De Hoof 8, wijzigen van de gevel van een bestaand woonhuis (14-112021);

-

Zilverdrager ongen. (kavel 171), oprichten van een woonhuis met
bijgebouw (16-11-2021);

-

Zilverdrager ongen. (kavel 176), plaatsen van een tijdelijke woonunit
(16-11-2021);

-

Zilverdrager ongen. (kavel 176), oprichten van een woonhuis (16-112021).

Verleende omgevingsvergunningen - Reguliere procedure
In de periode van 12 t/m 18 november 2021 zijn de volgende verleende
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
-

Heistraat 42, oprichten van een woonhuis met bijgebouw (16-11-2021);

-

Laan ten Boomen 31, renoveren van een dak en aanbrengen isolatie (1511-2021);

-

Lijestraat 19, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesting
arbeidsmigranten (15-11-2021);

-

Roggemaat 4, oprichten van een woonhuis (18-11-2021).

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
De volgende ingekomen melding wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 8.41
Wet milieubeheer:
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•

Broekstraat 10b, voor het veranderen van een inrichting. Melding ingevolge
het Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 6 september 2021.

Voor inrichtingen die onder de aangeduide Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
vallen, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig. De inrichting moet voldoen
aan de algemene voorschriften. Tegen bovengenoemde melding staat geen bezwaar
en beroep open.
Inzage termijn: Van 26 november tot 10 december 2021.
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