Week 28 (2022) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen
Ontwerpbestemmingsplan Kampstraat 42-Esdoornstraat 2
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 15 juli 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Kampstraat 42Esdoornstraat 2” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02022018-OW1
gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 18 augustus 2022.
Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan “Kampstraat 42-Esdoornstraat 2” ziet op het realiseren
van een extra bouwkavel, op kadastraal perceel 1313 sectie T.
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.BP02022018-OW1. 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.

Fietsstroken op gedeelten Boerenkamplaan en Sluisstraat
Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om op het gedeelte van
de Boerenkamplaan tussen de Braamtraat en Nieuwendijk (gedeelte binnen
bebouwde kom Someren-Eind) en op de Sluisstraat tussen Nieuwendijk en Van den
Eijndelaan fietsstroken te realiseren. Het gaat daarbij om rode stroken, die breder
zijn dan de huidige fietssuggestiestroken. Deze fietsstroken worden aangeduid met
fietssymbolen. Het verkeersbesluit voor het aanduiden van de fietsstroken op
bovengenoemde weggedeelten wordt met de bezwaarmogelijkheid in het elektronisch
gemeenteblad van 14 juli 2022 bekendgemaakt. Kijk hiervoor op
www.officielebekendmakingen.nl

Fietsstroken en wijzigen fietspad in voetpad op gedeelte Sluisstraat
Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om op het gedeelte van
de Sluisstraat tussen Van den Eijndelaan en Kanaaldijk-zuid fietsstroken te realiseren.
Deze rode fietsstroken worden aangeduid met fietssymbolen. Ook wordt het
enkelzijdige fietspad aan de oostzijde van de Sluisstraat ten zuiden van de Van den
Eijndelaan gewijzigd in een voetpad door het wijzigen van de borden. Het
verkeersbesluit voor het aanduiden van de fietsstroken en het wijzigen van het
verplichte fietspad in een voetpad op bovengenoemd weggedeelte, wordt met de
bezwaarmogelijkheid in het elektronisch gemeenteblad van 14 juli 2022
bekendgemaakt. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.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 worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 1 t/m 7 juli 2022 zijn de volgende aanvragen
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
- Brimweg 8, oprichten van een dagopvang (4-7-2022);
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- Scheidingsweg 13, plaatsen van een nishut (7-7-2022).
Tegen de nu ingediende aanvragen kan geen formeel bezwaar/beroep of voorlopige
voorziening (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 worden gelegd.
Verleende omgevingsvergunningen - Reguliere procedure
In de periode van 1 t/m 7 juli 2022 zijn de volgende verleende
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
- Avennelaan 47, oprichten van een overkapping (6-7-2022);
- Bosrandweg/Provincialeweg, plaatsen van een landmark Brabantse
Natuurpoort (5-7-2022);
- Randweg 9, intern verbouwen van een bedrijfspand (7-7-2022);
- Slievenstraat 72, oprichten van een woonhuis (4-7-2022);
- Stalmansweg 9, verbouwen van een boerderij (5-7-2022).
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.
Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
De volgende ingekomen melding ingevolge het Activiteitenbesluit wordt bekend
gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer:
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-

Boerenkamplaan 48, voor het veranderen van een inrichting
(opslagactiviteiten als nevenactiviteit bij een bestaand agrarisch
loonwerkbedrijf). De melding is ingekomen op 22-04-2022.

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(en) staat geen
bezwaar en beroep open.
Inzage
Inzage termijn: van 15 tot 29 juli 2022.
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