
Week 2 (2022) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen  

 

Dag van de kandidaatstelling - Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 

Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Op die dag kunnen de 

politieke partijen hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau van de 

gemeente Someren. Op deze lijst(en) staan de namen van personen die zich 

kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Someren. 

De kandidatenlijsten worden door het centraal stembureau onderzocht. Na het 

onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten, worden deze en lijsten en eventuele 

ondersteuningsverklaringen ter inzage gelegd bij de receptie van de gemeente 

Someren. 

 

Voorinlevering 

Politieke partijen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid tot voorinlevering. Dit is 

mogelijk in de week van 24 t/m 28 januari 2022. Hiervoor kan men een afspraak 

maken door te bellen naar de gemeente, tel. (0493) 494 888  of door te mailen naar 

verkiezingen@someren.nl.                                                

 

Openbare zitting   

Op vrijdag 4 februari 2022 beslist het centraal stembureau van de gemeente in een 

openbare zitting in de raadzaal van het gemeentehuis om 10.00 uur over de 

geldigheid van de kandidatenlijsten. Ook worden in deze zitting de lijsten 

genummerd. De zitting is ook digitaal bij te wonen.  

De kandidatenlijsten zijn definitief als er niet binnen vier dagen beroep is ingesteld bij 

de Raad van State, of als deze uitspraak heeft gedaan in eventuele ingeleverde 

beroepszaken.  

 

Publicatieborden verkiezingen - Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 

Publicatieborden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 worden geplaatst vanaf 2 

februari tot en met 25 maart 2022. Politieke groeperingen en partijen mogen hier 

affiches plakken voor hun campagne. Affiches mogen niet groter zijn dan 118 cm bij 

84 cm. 

mailto:verkiezingen@someren.nl
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Locaties publicatieborden 

- Lierop (tegenover kerk) 

- Gemeentehuis (links in het plantsoen) 

- Ter Hofstadlaan/Avennelaan 

- Amer (tegenover Hoge Ekker) 

- Kerkstraat (nabij de Ruchte) 

- Werf (Loovebaan) 

- Brink 

- Kampstraat/Nieuwendijk 

- Brugtraat/Boerkamplaan 

 

U mag ook flyeren, let hierbij op dat het flyeren in geen geval als orde verstorend of 

op enige andere wijze als opdringerig dan wel hinderlijk wordt ervaren.  U moet de 

omgeving waar u het campagnemateriaal uitdeelt schoon achterlaten. Houd tijdens de 

campagne de actuele coronamaatregelen in acht. 

                                      

Centraal tellen stemmen kandidaatniveau - Gemeenteraadsverkiezingen 

2022 

 

Op 22 december 2021 heeft de raad van de gemeente Someren ingestemd met het 

voorstel om deel te nemen aan het experiment centraal tellen. Dit betekent dat op 

donderdag 17 maart 2022 vanaf 9.00 uur de stemmen, van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, op kandidaatniveau geteld worden in de 

raadzaal van het gemeentehuis. 

Het tellen van de stemmen is een openbare aangelegenheid.  

 

Meer informatie  

Kijk voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op 

www.someren.nl/verkiezingen  of neem contact op met afdeling Publiekszaken via 

(0493) 494 888.  

 

 

http://www.someren.nl/verkiezingen
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Geslotenverklaring motorvoertuigen gedeelte Hanekampweg 

 

Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om op een gedeelte van 

de Hanekampweg tussen Hogeweg en Oeijenbraak een geslotenverklaring in te 

stellen voor alle motorvoertuigen met uitzondering van landbouw- en 

bestemmingsverkeer. Deze geslotenverklaring inclusief uitzondering wordt met de 

bijbehorende borden en onderborden aangeduid. Het gedeelte van de Hanekampweg 

waarvoor de geslotenverklaring wordt ingesteld, is afgebeeld in het verkeersbesluit. 

Het verkeersbesluit wordt met de bezwaarmogelijkheid in het elektronisch 

gemeenteblad van 13 januari 2022 bekendgemaakt. Kijk hiervoor op 

www.officielebekendmakingen.nl     

  

Oplaadplaats elektrische voertuigen bij Esdoornstraat 36 

 

Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om bij Esdoornstraat 36 

twee parkeerplaatsen aan te wijzen die uitsluitend zijn bedoeld voor het opladen van 

elektrische voertuigen. Van deze twee haaksparkeervakken (aan zijkant 

Esdoornstraat 36) wordt één parkeervak ingericht. Bij die parkeerplaats 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 locatie van de aangewezen parkeerplaatsen is afgebeeld in het verkeersbesluit. 

Het verkeersbesluit wordt met de bezwaarmogelijkheid in het elektronisch 

gemeenteblad van 13 januari 2022 bekendgemaakt. Kijk hiervoor op 

www.officielebekendmakingen.nl     

 

Beleidsregel Herziening toepassingsregels Ruimte voor Ruimte woningen 

2021 

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 22 december 

2021 “de Beleidsregel Herziening toepassingsregels Ruimte voor Ruimte woningen 

2021 Gemeente Someren” heeft vastgesteld. 

 

In deze beleidsregel wordt beschreven onder welke voorwaarden de Ruimte voor 

Ruimte regeling wordt toegepast binnen de gemeente Someren. 
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De Beleidsregel Herziening toepassingsregels Ruimte voor Ruimte woningen 2021 

Gemeente Someren treedt in werking 22 december 2021. 

 

De beleidsregel Herziening toepassingsregels Ruimte voor Ruimte woningen 2021 

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. 

 

Vastgesteld bestemmingsplan Heikantstraat ong. en Dellerweg ong. 

 

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 22 december 2021 het bestemmingsplan “Heikantstraat ong. en 

Dellerweg ong.” ongewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020018-VS01) 

heeft vastgesteld. 

 

Inhoud bestemmingsplan  

Het bestemmingsplan “Heikantstraat ong. en Dellerweg ong.” voorziet in de realisatie 

van twee Ruimte voor Ruimte woningen. 

 

Stukken ter inzage 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 14 januari 

2022 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 15 

januari tot en met 25 februari 2022. 

 

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. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak 

maken met het KCC,  tel. (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 
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NL.IMRO.0847.BP02020018-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 

aangetekend 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 schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen 

belanghebbenden 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. 

 

 
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. 
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Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

In de periode van 31 december 2021 t/m 6 januari 2022 zijn de volgende aanvragen 

omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes): 

- Brinkweg 29, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten 

arbeidsmigranten  (6-1-2022); 

- Steegstraat 4, legaliseren van een bestaande mantelzorgwoning, berging 

en terrasoverkapping (31-12-2021); 

- Zilverdrager ongen. (kavel 162), oprichten van een woonhuis (31-12-

2021); 

- Zilverdrager ongen. (kavel 162), plaatsen van een tijdelijke woonunit 

(31-12-2021). 

Verleende omgevingsvergunningen - Reguliere procedure  

In de periode van 31 december 2021 t/m 6 januari 2022 zijn de volgende verleende 

omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes): 

- Boerenkamplaan 75, afwijken van de bestemming t.b.v. legalisatie 

bijgebouwen (6-1-2022); 

- De Horst 4 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (6-1-2022); 

- De Horst 8, oprichten van een woonhuis (4-1-2022); 

- Zandstraat 97, oprichten van een bedrijfsgebouw (4-1-2022). 

 

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.  
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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. 

 

Verlengen beslistermijn 

In de periode van 31 december 2021 t/m 6 januari 2022 zijn de volgende 

verlengingen van de beslistermijn verzonden (datum verzending staat tussen 

haakjes): 

- Amarant ongen. (Groote Hoeven kavel 34), inzake het oprichten van een 

halfvrijstaand woonhuis (6-1-2022); 

- Amarant ongen. (Groote Hoeven kavel 35), inzake het oprichten van een 

halfvrijstaand woonhuis (6-1-2022); 

- Broekkant ongen., inzake het oprichten van een schuilstal (5-1-2022); 

- Sluisstraat 13, ombouwen van een slagerij naar een woonhuis (3-1-2022). 

Tegen verlengingen van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is 

geen bezwaar of beroep mogelijk. 

 

Meldingen artikel 8.40 Wet milieubeheer 

De volgende ingekomen meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit worden bekend 

gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer:  

− Driehoekstraat 24, voor het veranderen van een inrichting. De melding is 

ingekomen op 11 november 2021. 

− Jan Smitslaan 1, voor het veranderen van een inrichting. De melding is 

ingekomen op 8 november 2021. 

− Kanaaldijk-zuid 1, voor het veranderen van een inrichting. De melding is 

ingekomen op 21 december 2021. 

− Kuiper 14, voor het oprichten van een inrichting. De melding is ingekomen op 

14 december 2021. 

− Limburglaan 20, voor het veranderen van een inrichting. De melding is 

ingekomen op 12 november 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(en) staat geen 

bezwaar en beroep open. 

Inzage termijn: Van 14 tot 28 januari 2022. 

http://loket.rechtspraak.nl/Burgers
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Maatwerkvoorschriften ingevolge artikel 8.40 Wet milieubeheer 

Bij de navolgende inrichting(en) wordt overgegaan tot het opleggen van 

maatwerkvoorschriften  

ingevolge de artikelen 8.40 en 8.42 van de Wet milieubeheer (datum verzending 

staat tussen haakjes): 

 

- Broekstraat 10b. De nadere eisen op grond van het Besluit Algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer hebben betrekking op het aspect geluid (6-1-

2022); 

- Broekstraat 11. De nadere eisen op grond van het Besluit Algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer hebben betrekking op het aspect geluid (29-12-

2021); 

- Kanaaldijk-noord 9b. De nadere eisen op grond van het Besluit Algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer hebben betrekking op het aspect geluid 

(6-1-2022). 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

Dan kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de 

maatwerkvoorschriften 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. 

http://loket.rechtspraak.nl/Burgers

