Gemeentenieuws

Someren • Someren-Eind • Lierop • Someren-Heide

Algemene informatie

Bevrijdingsweek 2022
Tijdens de bevrijdingsweek van 19 t/m 24 september organiseert Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide, in samen-

Contact
Bezoek/Post: Wilhelminaplein 1,
5711 EK Someren
Telefoon:
(0493) 494 888
E-mail:
gemeente@someren.nl
Website:
www.someren.nl
Openingstijden gemeentehuis
Maandag tot en met donderdag: 9.00-17.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.30 uur
Maandagavond van 17.00-20.00 uur
Loketten alleen op afspraak te bezoeken.
Een afspraak maakt u via www.someren.nl of
telefonisch.
Team Zorg en Ondersteuning is in de ochtend
bereikbaar voor vragen over zorg, welzijn en
opvoeding.
Meer informatie op www.zosomeren.nl
Afvalbalie
Informatie over afval is te vinden op
www.mijnblink.nl
Bijstandsuitkering
Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij het
UWV via www.werk.nl

werking met de werkgroep Vrijheidsvuur Someren, een aantal activiteiten. Deze activiteiten staan in het licht van 100 jaar
Someren-Heide.
Dit jaar werd het vrijheidsvuur in Deurne

het vrijheidsvuur naar de St Jozefkapel

burgemeester Blok en de wethouders.

ontstoken en van daaruit verspreid over

brachten.

Om 18.30 uur brengen kinderen samen
met veteranen het vrijheidsvuur lopend

de andere Peelgemeenten. Burgemeester Blok mocht afgelopen maandag, in

Korte ceremonie op donderdag

vanaf de St Jozefkapel naar het Wehr-

aanwezigheid van het voltallig college,
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machthuisje. Dit vindt plaats onder mu-

het vrijheidsvuur voor Someren in ont-

Donderdag vindt bij de bevrijdingsboom

zikale begeleiding van Muziekvereniging

vangst nemen. De burgemeester droeg

van het Wehrmachthuisje een korte ce-

Someren-Heide.

dit over aan lopers van ’t Jaspersport die

remonie

daar ceremonieel ontstoken worden.

plaats

in
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van

Het
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Zaterdag 24 september:

Gratis inloopspreekuur Energiebesparing
Wilt u energie besparen of hebt u vragen

uur in de bibliotheek van Someren aan de

over bijvoorbeeld zonnepanelen of warm-

Molenstraat 12. In de bibliotheek wordt

tepompen? Kom zaterdag 24 september

voortaan elke tweede en vierde zaterdag

a.s. naar het Inloopspreekuur Energiebe-

van de maand van 10.00 tot 12.30 uur

sparing! Een team van deskundige ener-

een inloopspreekuur gehouden. We hel-

gie- en bespaarcoaches van Energiehuis

pen u graag verder op weg!

Slim Wonen staat klaar om al uw vragen
Gemeentenieuws digitaal
Ontvangt u het gemeentenieuws liever
digitaal in uw mailbox? Meld u dan aan via
www.someren.nl/gemeentenieuws

te beantwoorden over verduurzaming en

Meer informatie

mogelijke bespaarmaatregelen voor uw

Kijk voor meer informatie over energiebe-

woning. Het inloopspreekuur is geheel

sparingsmogelijkheden, bijeenkomsten en

kosteloos en vrijblijvend.

voorlichting op www.energiehuisslimwonen.nl of op www.somerennatuurlijkduur-

Volg ons
www.facebook.com/GemeenteSomeren
twitter.com/gemsomeren
instagram.com/gemeente_someren

Kom langs

zaam.nl.

U bent van harte welkom op zaterdag 24
september a.s. tussen 10.00 en 12.30

Gemeentehuis gesloten

Onderhoud rotondes A67

Op maandag 26 september is het gemeentehuis gesloten in verband met de kermis.

De Provincie gaat in de nachten van maandag 26, dinsdag 27, woensdag 28 en donder-

Ook de avondopenstelling komt te vervallen.

dag 29 september werken aan de rotondes aan de Kanaaldijk (N612) ter hoogte van de
A67. Dat houdt in dat de Kanaaldijk (N612/N266) in die nachten van 21.00 tot 5.00 uur
is afgesloten tussen De Rochadeweg en de Witvrouwenbergweg én dat de op- en afritten

Geen inzameling oud papier tijdens de
kermis in Someren-Dorp

naar de A67 afgesloten zijn.
U kunt tijdens de werkzaamheden omrijden met de auto via de N279. Het fietspad is
open. De werkzaamheden gaan alleen door als de weersomstandigheden dit toe laten.

Op dinsdag 27 september wordt er geen oud papier ingezameld in Someren-Dorp vanwege de kermis. Zoals vorige week gepubliceerd heeft de inzameling van Someren-Noord,
Waterdael en Postelstraat plaatsgevonden op dinsdag 20 september.
De vervangende route voor de overige wijken van Someren-Dorp wordt gereden op dinsdag 4 oktober aanstaande.

Landelijk onderzoek:

Impact corona op gezondheid
De coronacrisis heeft ons leven beïnvloed. GGD Brabant-Zuidoost brengt daarom

Start aanleg voetpad Heesvenstraat in
Lierop

de gevolgen hiervan op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van

Vanaf woensdag 21 september vinden er werkzaamheden plaats aan de Heesvenstraat

Vul de vragenlijst in

in Lierop. De Heesvenstraat is een geliefde route voor veel wandelaars. De gemeente

De GGD schrijft ongeveer 57.000 willekeurig gekozen mensen aan om dit onderzoek in

gaat de verkeersveiligheid van deze wandelaars en de overige weggebruikers verbeteren

te vullen. Vanaf 19 september zijn deze uitnodigingen verstuurd via de post. Heb jij ook

door de aanleg van een informeel voetpad. Aan de zijde van de voetbalvelden wordt een

zo’n vragenlijst gekregen? Dan vragen wij je vriendelijk om deze in te vullen. Het onder-

vrijliggend pad aangelegd.

zoek loopt tot begin december.

In eerste instantie wordt het pad aangelegd tussen de komgrens en de Otterdijkseweg.

Verbeteren gezondheid

De werkzaamheden zijn op woensdag 21 september gestart en duren ongeveer drie we-

De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, par-

ken. De bedoeling is dat het voetpad uiteindelijk wordt doorgetrokken tot aan de Laan

ticipatie en corona. Met de resultaten bekijkt de GGD onder meer wat er in de gemeente

ten Boomen. De realisatie van deze fase volgt op een later moment.

Someren nodig is om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren.

Tijdens de werkzaamheden kunt u enig ongemak ondervinden. Zo is de Heesvenstraat

Meer informatie

tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit verkeer wordt lokaal omgeleid. Aanwo-

Wil je meer informatie of heb je vragen over de GGD Gezondheidsmonitor

nenden ontvangen persoonlijk bericht over de bereikbaarheid van hun percelen.

2022? Kijk dan op www.ggdbzo.nl/gezondheidsmonitor.

22 september 2022

18 jaar en ouder in kaart. Dit gebeurt in samenwerking met het RIVM, het CBS en
de andere GGD’en. Ook roepen ze inwoners van de gemeente Someren op om mee
te doen aan dit onderzoek.

Meer informatie: www.someren.nl

Gemeentenieuws

Kermis Someren-Dorp

Dinsdag 27 september
Vanaf 16.00 uur bezoeken Marshall en Chase van Paw Patrol de kermis voor een meet

Van vrijdag 23 tot en met dinsdag 27 sep-

en greet.

tember a.s. wordt de jaarlijkse kermis ge-

Tevens zullen er deze middag bij de woonzorgcentra Eegelshoeve en Sonnehove oliebol-

houden in Someren-Dorp. Op vrijdag start

len worden uitgedeeld aan de bewoners.

de kermis om 17.00 uur en op de andere

Verkeersmaatregelen

dagen om 13.00 uur.

Rondom de kermisdagen zijn vanaf woensdag 21 september 18.00 uur het Wilhelminaplein en een gedeelte van de Postelstraat en Speelheuvelstraat afgesloten. Ook de

Vrijdag 23 september

parkeerplaats achter het gemeentehuis is afgesloten. In de loop van woensdag 28 sep-

Om 17.00 uur wordt de kermis officieel

tember zullen deze wegen weer vrij zijn.

geopend door wethouder Swinkels. Tijdens deze opening worden er 200 vrij-

Kortingsbonnen

kaarten uitgedeeld nabij de Safaritrip.

(voor alle bonnen geldt 1 bon per persoon)

Vanaf 20.00 uur is het Fright Night! Griezelige wezens bezoeken de kermis! Maak een
leuke foto van jezelf met een van deze wezens, stuur deze door naar de facebookpagina
“kermis Someren” en win een mooie prijs.
Zaterdag 24 september

Lijntrekspel
Tegen inlevering van deze bon bij
deelname € 0,50 korting!

Kermis van 13.00 tot 01.00 uur.
Zondag 25 september
Vanaf 15.00 uur kunnen de kinderen zich gratis laten schminken nabij de oliebollenkraam.
Maandag 26 september
Van 13.00 tot 16.00 uur vindt er een prikkelarme kermis plaats.
Deze dag bezoekt clown DESALLES de kermis van 18.00 tot 21.00 uur en vinden er maar

Viskraam
Tegen inlevering van deze bon bij
aankoop van 1 pond paling,
1 maatjesharing gratis!

Rupsbaan
Tegen inlevering van deze bon bij
besteding van € 10,00 gratis 1 rit extra!

liefst twee loterijen plaats!
Om 18.30 uur is er een kinderloterij nabij de autoscooter met een hoofdprijs t.w.v.
€ 300,-. Alle kinderen hebben op school een bonnenboekje ontvangen waarin diverse
aanbiedingen staan. In dit boekje staat ook een lot voor de loterij. De kinderen die geen

Suikerspin
Tegen inlevering van deze bon € 0,50
korting op een suikerspin op een stokje!

lot hebben kunnen onderstaande bon uitknippen.
Aan deelname aan de kinderloterij zijn de volgende spelregels verbonden:
1.
2.

Vul op het lot uw naam en adres zo volledig mogelijk in en knip dit lot uit.

Mini Jet
Tegen inlevering van deze bon bij
besteding van € 10,00 gratis 1 rit extra!

Lever dit lot (één per kind) in op maandag 26 september uiterlijk om 18.00 uur in
de bus bij de minicars.

3.

De trekking vindt plaats om 18.30 uur op het kermisterrein nabij de autoscooters.

4.

Prijzen kunnen alleen worden uitgereikt aan kinderen die bij de trekking aanwezig
zijn.

5.

De prijzen kunnen niet worden geruild.

6.

Leeftijd deelnemers 0 tot 14 jaar.

Lot KINDERLOTERIJ kermis Someren-Dorp 18.30 uur (deelname 0–14 jaar)
Dit lot inleveren op kermismaandag 26 september 2022 uiterlijk 18.00 uur bij de
minicars.
Naam + voornaam:
Geboortedatum:
Straat:
Postcode + woonplaats:

Loempiakraam
Tegen inlevering van deze bon € 0,50
korting op 1 portie loempia’s (3 stuks)!

Autoscooter
Tegen inlevering van deze bon
- bij besteding van € 10,00
2 ritten extra!
- bij besteding van € 25,00 5 ritten
extra! voor meer acties zie
www.swinkels-amusement.nl

Kamelenderby
Tegen inlevering van deze bon bij
besteding van € 5,00 1 race extra!
(Geldig voor 1 baan p.p.)

Telefoonnummer:

Om 20.30 uur vindt er nog een spectaculaire grote loterij plaats met een hoofdprijs

Lucky Duck
Tegen inlevering van deze bon bij
deelname € 0,50 korting!

t.w.v. € 1.000,00!
Aan deelname aan de loterij zijn de volgende spelregels verbonden:
1.

Vul op onderstaand lot uw naam en adres zo volledig mogelijk in en knip dit lot uit.

2.

Lever dit lot (één per persoon) in op maandag 26 september uiterlijk om 20.15 uur
bij de Sjimmy (Cake Walk).

3.

De trekking vindt plaats om 20.30 uur op het kermisterrein nabij de autoscooters.

4.

Prijzen kunnen alleen worden uitgereikt aan personen die bij de trekking aanwezig
zijn.

5.

Maximaal één prijs per deelnemer.

6.

De prijzen kunnen niet worden geruild.

7.

Er kan om een legitimatie gevraagd worden.

Lot LOTERIJ kermis Someren-Dorp 20.30 uur
Dit lot inleveren op kermismaandag 26 september 2022 uiterlijk 20.15 uur bij de

Gebakkraam
Tegen inlevering van deze bon bij
aankoop van een zak olie-/krentenbollen
van € 12,50 2 olie-/krentenbollen gratis

Snoepkraam
Tegen inlevering van deze bon alle
zuurstokken van € 2,50 per stuk,
nu 3 voor € 6,00!

Schietsalon
Tegen inlevering van deze bon en deelname tandenschieten 24 schoten voor
€ 5,00!
(niet geldig in combinatie met andere
aanbiedingen)

Draaimolen
Tegen inlevering van deze bon bij
besteding van € 10,00 gratis 1 rit extra!

Wipe Out
Tegen inlevering van deze bon
4 halen - 3 betalen!

Grijpkranen
Tegen inlevering van deze bon en
deelname een Speciale Actie!

Hobbelende Geit
Tegen inlevering van deze bon bij
besteding van € 10,00 gratis 1 rit extra!

Living Dinosaurs
Tegen inlevering van deze bon bij
deelname € 0,50 korting!

Mini Zweefmolen
Tegen inlevering van deze bon bij
besteding van € 10,00 gratis 2 ritten
extra!

Break Dance
Tegen inlevering van deze bon bij
besteding van € 10,00 gratis 1 rit extra!

Cake Walk
Tegen inlevering van deze bon bij
besteding van € 10,00 gratis 1 rit extra!

Pusher
Tegen inlevering van deze bon
10% extra speelmunten!

Bungee Trampolines
Tegen inlevering van deze bon bij
besteding van € 6,00 1 minuut extra
springen!
Kijk voor actuele informatie en diverse
winacties op WWW.FACEBOOK.COM/
KERMISSOMEREN

Mini Cars
Tegen inlevering van deze bon bij
besteding van € 10,00
gratis 2 ritten extra!

Sjimmy.
Naam + voornaam:
Geboortedatum:
Straat:

Safari Trip
Tegen inlevering van deze bon bij
besteding van € 10,00 gratis 1 rit extra!

Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:

22 september 2022

Curly Chips
Tegen inlevering van deze bon € 1,00
korting op een XXL Curly Chips

Meer informatie: www.someren.nl
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Dinsdag 4 oktober:

Alzheimer Café Peelland

Administratief
Medewerker

Dinsdag 4 oktober a.s. vindt er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café Peelland
plaats. Het thema is ‘In gesprek over rouw en verlies’. Het café is in Dienstencentrum De

salarisadministratie
(18 - 24 uur per week)

Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten van 19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Het proces van dementie is een opeenstapeling van verschillende soorten verlies, zowel
voor degene met dementie als de naasten. Men beseft vaak niet dat op het moment dat
dementie wordt vastgesteld al een rouwproces start. Het bewust worden en bespreekbaar maken van de impact van dementie en van rouwgevoelens kan enorm helpend zijn
om zich aan te passen aan de steeds veranderende situatie. Tijdens deze bijeenkomst
staat dit onderwerp centraal.
Alzheimer Café Peelland is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren en wordt gehouden op de eerste dinsdag van

Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren
Postbus 290
5710 AG Someren
T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl

www.someren.nl

de maand in Dienstencentrum De Beiaard in Asten.

Onderzoek bevestigt normalisering
drugsgebruik

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ga jij als administratief medewerker salarisadministratie
ervoor zorgen dat onze medewerkers maandelijks
correct en op tijd hun salaris gestort krijgen? En sta jij te
popelen om mee te werken aan het realiseren van onze
ambities en doelen, bijvoorbeeld met betrekking tot
digitalisering? Dan zoeken we jou om met ons je tanden
te zetten in de uitdagingen die op ons afkomen!
Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl.
Functiewaardering schaal 7, max. € 3.301,bij 36 uur/week.

Administratief
Medewerker

De grote drugsmonitor ‘Skippen of Trippen?’ waar eind vorig jaar ruim 11.000
jongeren uit Oost-Brabant aan deelnamen, laat zien dat het gebruik van drugs
genormaliseerd is. Het gebruik van cannabis en XTC wordt van de onderzochte

te vinden. Dat is meer dan roken (92%). Belangrijke factoren die van invloed zijn

Week van de Duurzaamheid
salarisadministratie

op de norm, zijn; de houding van hun omgeving ten opzichte van drugs, het ge-

Van zaterdag 8 tot en met zaterdag 15 oktober 2022 organiseert de gemeente

bruik door vrienden en leeftijdsgenoten, de uitkomstverwachting (wat doet het

Someren in samenwerking met EnergieHuis Slim Wonen de Week van de Duur-

met je) en de eigen houding.

zaamheid. Tijdens deze week zijn er verschillende evenementen om inspiratie op te

middelen het meest normaal gevonden. 58% van de niet-gebruikers vindt cannabis normaal en van de gebruikers geeft 97% aan het gebruik van cannabis oké

(18 - 24 uur per week)

Eigen gebruik

Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren
lossingen kunt toepassen. Hieronder
treft u een overzicht
van salarisadministratie
de activiteiten aan.
Ga jij als administratief
medewerker
Postbus 290
Kijk op www.somerennatuurlijkduurzaam.nl
informatiemaandelijks
en kom kijken!
ervoor zorgen datvoor
onzemeer
medewerkers
5710 AG Someren
correct en op tijd hun salaris gestort krijgen? En sta jij te
T (0493)
494 888 van 10.00 tot 12.30 uur in de bibliotheek:
Zaterdag
8 oktober
popelen om mee te werken aan het realiseren van onze
gemeente@someren.nlEnergiebesparing
Inloopspreekuur

Een van de factoren die van invloed is op de mate waarin drugs ‘normaal gevonden wordt’

Een team van deskundige energie- en bespaarcoaches van Energiehuis Slim Wonen

doen over hoe u kunt verduurzamen, energie besparen en klimaatbestendige opHet onderzoek geeft belangrijke inzichten in het feitelijk gebruik door jongeren in de regio,
welke houding zij hebben ten opzichte van drugs, welke factoren meespelen om wel of niet
te gaan gebruiken en of het wel/niet gebruik ook te maken heeft met de setting.

hangt af van het eigen gebruik. De jongeren die zelf drugs gebruiken of het afgelopen jaar
drugs gebruikt hebben vinden drugsgebruik normaler, terwijl de helft van de jongvolwassenen die nooit drugs hebben gebruikt, aangeven drugsgebruik ‘niet normaal’ te vinden. Juist

ambities en doelen, bijvoorbeeld met betrekking tot
digitalisering? Dan zoeken we jou om met ons je tanden
staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en gratis advies te geven over
te zetten in de uitdagingen die op ons afkomen!
verduurzaming
en mogelijke bespaarmaatregelen voor uw woning.
www.someren.nl

Ook wat ouders, vrienden en leeftijdsgenoten denken en doen is belangrijk voor de jonge-

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl.
Verschillende inwoners zetten deze dag hun deuren open om geïnteresseerden te
Acquisitie naar aanleiding van deze
Functiewaardering
7, max. € 3.301,laten
wat
zij gesteld.
hebben gedaan
om hun huis schaal
te verduurzamen.
advertentiezien
wordt niet
op prijs
bij 36 uur/week.

ren en jongvolwassenen en heeft invloed op het al dan niet gebruiken van drugs. Tweeder-

Dinsdag 11 oktober van 14.00 tot 17.00 uur en woensdag 12 oktober van

de van de jongvolwassenen heeft een vertekend beeld van cannabisgebruik van anderen.

9.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis De Weijers:

Ze denken dat veel meer leeftijdsgenoten gebruiken dan werkelijk het geval is. En als jon-

Inloopspreekuur energiebesparing voor huurders

geren denken dat anderen gebruiken, zijn ze eerder geneigd om dat zelf ook te doen. Can-

Met een voucher ter waarde van € 70,- kunnen huurders, via de Regeling Reductie

nabisgebruik is een van drie speerpunten waar we ons de komende maanden op richten.

Energiegebruik Woningen (RREW), gratis kleine energiebesparende maatregelen

het versterken van die norm ‘dat drugsgebruik niet normaal is’ is van belang in het project.
Houding van anderen

Zaterdag 8 oktober van 12.00 tot 17.00 uur: Duurzame huizenroute

in hun huis aanbrengen. Energiecoaches zijn op genoemde dagdelen in De Weijers
Ouders

aanwezig om huurders te informeren over de RREW en eventueel direct te helpen

Als ouders duidelijk aangeven dat ze het niet oké vinden als hun kind drugs gebruikt, zien

met de gratis (online) aanschaf. Let op: Er zijn alleen vouchers voor huurders be-

we dat dit een preventieve werking heeft.

schikbaar, de vouchers voor koopwoningen zijn op.

Soort drug en setting

Woensdag 12 oktober: 20:00 tot 21:30 uur in De Ruchte

Daarnaast zijn ook de soort drugs en de setting waarin wordt gebruikt van invloed op de

Klimaatfilm ‘Behind the Flood’ (gratis toegang)

norm. Uit het onderzoek komt naar voren dat cannabisgebruik het meest normaal wordt

Deze film volgt Leonardo DiCaprio bij zijn reizen naar vijf continenten en het Noord-

gevonden. Cannabisgebruik wordt het meest normaal gevonden bij vrienden thuis (49%),

poolgebied, waarbij hij spreekt met wetenschappers, wereldleiders, activisten en

op een (huis)feest bij vrienden (33%) of thuis alleen (zonder anderen) (33%).

lokale bewoners om een beter beeld te krijgen van de klimaatproblematiek en te

Na cannabis wordt het gebruik van xtc het meest normaal gevonden. Van de gebruikers

zoeken naar concrete oplossingen.

vindt 80% het normaal om xtc te gebruiken, voor de niet-gebruikers geldt dat een op de
vijf het normaal vindt als iemand xtc gebruikt. Xtc-gebruik is met name genormaliseerd

Zaterdag 15 oktober van 10.00 tot 17.00 uur in De Ruchte:

op festivals.

Duurzaamheidsmarkt isoleren en warmtepompen
Ter afsluiting van de Week van de Duurzaamheid is er op zaterdag 15 oktober een

Redenen om niet te gebruiken

Duurzaamheidsmarkt in De Ruchte. Op deze markt vindt u diverse kraampjes met

De meest genoemde redenen door jongeren om geen drugs te gebruiken zijn; dat het niet

info over o.a. isoleren en warmtepompen. Daarnaast worden er diverse lezingen

bij zijn/haar leven past, dat iemand gezond wil leven en controle wil hebben.

over deze onderwerpen gegeven.

Hoe nu verder?

Kijk voor meer informatie op www.somerennatuurlijkduurzaam.nl.

Vanuit de samenwerkende gemeenten, de beide GGD’en en Novadic-Kentron worden onder
de vlag van het regioproject ‘SKIP’ de komende jaren beleid, interventies en communicatiematerialen ontwikkeld. Deze hebben als doel om het het niet-gebruik van drugs te
versterken en het gebruik minder normaal te maken.
De resultaten van deze monitor geven hiervoor belangrijke aanknopingspunten en bepalen steeds de focuspunten. Voor 2022 en begin 2023 zijn dit het informeren
en betrekken van het (professionele) netwerk van de
jongeren en jongvolwassenen, het denormaliseren van cannabisgebruik en het ontmoedigen van drugsgebruik in de partyscene (festivals en uitgaan).
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Meer informatie: www.someren.nl

Gemeentenieuws
Raadsvergadering

Dorpsondersteuners
De dorpsondersteuners zijn er voor u! Neem dus gerust contact op als u een ondersteuningsvraag heeft en niet precies weet waar u moet beginnen met zoeken. Dit is

Donderdag 29 september a.s. vergadert de Somerense gemeenteraad in de raadzaal

geheel kosteloos.

van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. Inwoners kunnen de raadsvergadering ook live volgen via Siris-radio of Siris-tv. Wanneer
u afstemt op Siris-tv dan kunt u alleen de radio horen als er geen filmuitzending is.
Wilt u de vergadering bijwonen, meld u dan aan bij de griffier, Joke Oostdijk,
j.oostdijk@someren.nl of per telefoon, (0493) 494 888.
1.

2.

OPENING

Er zijn meerdere dorpsondersteuners actief:

•
•
•

Lierop: Marieke Linders (dorpsondersteuner@lieropleeft.nl / 06-53668150)
Someren-Eind en Someren-Heide: Cindy Manders (c.manders@oniswelzijn.nl/
06-19221188)
Someren-Dorp: Loes van der Weerden (l.vanderweerden@oniswelzijn.nl /
0493-441260)

a.

Opening met overweging.

b.

Trekken van het stembriefje.

c.

Vaststellen van de agenda.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag
21 juli 2022.

3.

Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4.

Ingekomen stukken.

Kijk voor meer informatie op www.zosomeren.nl/dorpsondersteuning

Bekendmaking
• Het nieuwe Horecabeleid vastgesteld

HAMERSTUKKEN
5.

Vaststellen van bestemmingsplan Smulderslaan 46.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 31 mei 2022

6.

Uitbrengen bod op gronden Moorsel t.b.v. natuurontwikkeling en klein

‘het nieuwe Horecabeleid’ heeft vastgesteld.

voedselbos.
7.

Vaststellen van Nota bodembeheer 2022.

8.

Vaststellen van treasurystatuut 2022.

9.

Beschikbaar stellen van krediet voor kinderdagverblijf Norlandia.

In dit beleidsplan is het nieuwe horecabeleid opgenomen.
Het nieuwe Horecabeleid treedt in werking op 23 september.

10. Indienen van zienswijze op het Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant
2019-2022.

Het Horecabeleid ligt ook, tot zes weken na deze mededeling, op werkdagen van 9.00

11. Kennisnemen van jaarstukken 2021 en instemmen met begrotingswijziging
2022 en ontwerpbegroting 2023 van BSOB.

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. Het horecabeleid is digitaal te raadplegen via

BESPREEKSTUKKEN
12. Vaststellen Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) centrum Someren

www.someren.nl/raad-en-college/regelgeving-beleid/verordeningen of via www.officielebekendmakingen.nl.

2023-2027.
13. Besluiten tot heffen van leges na invoering Omgevingswet 2023.
14. Vaststellen van de beleidsnotitie uitvoering amendement 24 mei 2022.
15. Beschikbaar stellen van krediet voor addendum Integraal Huisvestingsplan

Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Onderwijs (IHP) 2019-2033.
16. Afwijken van legesverordening 2022 voor exploitatievergunningen horeca.

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op

17. Vaststellen van Lokale Inclusie Agenda 2023-2026 en beschikbaar stellen van

afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

krediet.

geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt u

18. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven.

maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens wor-

19. Benoemen burgerleden voor de fracties PvdA en Wij zijn Someren/VVD.

den opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

20. Benoemen van de leden en voorzitters van de raadscommissies.
21. Aanwijzen waarnemend voorzitter van de raad.
22. Aanwijzen van plaatsvervangend AB-lid MetropoolRegioEindhoven (MRE).

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

23. Aanwijzen afvaardiging tweetal raadsleden naar Raadstafel 21 MRE.

In de periode van 9 t/m 15 september 2022 zijn de volgende aanvragen omgevings-

24. Aanwijzen afvaardiging tweetal raadsleden in de Klankbordgroep

vergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
- Dooleggersbaan 20, veranderen van een inrichting (OBM), (15-9-2022);

Peelgemeenten.
25. Vaststellen vergaderschema 2023.

- Groenebeemdweg 59, plaatsen van een overkapping t.b.v. een energielaadpunt bij
tankstation (15-9-2022);

26. Sluiting.

- Lieropsedijk 49, kappen van een boom (12-9-2022);
- Wagenmaker 5, oprichten van een overkapping (12-9-2022).
Tegen de nu ingediende aanvragen kan geen formeel bezwaar/beroep of voorlopige

Overzicht activiteiten

voorziening (vovo) worden ingesteld. U kunt pas formeel (zienswijze/bezwaar/beroep/

Overzicht van evenementen, meldingen gebruik openbaar gebied, collectes en

aanvraag is genomen. Een besluit op de aanvraag wordt, gelijk aan deze berichtge-

meldingen voor het optreden van een band in een horeca-inrichting, voor de komende

ving, gepubliceerd en ter inzage gelegd.

vovo) reageren op het plan wanneer een ontwerpbesluit of definitief besluit op de

twee weken. Aan de vermelding in dit overzicht kunnen op geen enkele wijze rechten
worden ontleend.
•

• Verleende omgevingsvergunning

Evenementen

Reguliere procedure

23 t/m 27 september

: kermis Someren Dorp

23 t/m 27 september

: uitbreiding terras den Egelantier kermis

In de periode van 9 t/m 15 september 2022 is de volgende verleende omgevingsver-

23 t/m 27 september

: activiteiten Uncle Buck bij kermis

gunning verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):

•

Melding gebruik openbaar gebied

- Scheidingsweg 13, het plaatsen van een nishut voor een periode van vijf jaar (12-

23 en 24 september

: Inloopavond Wehrmachtshuisje

23 t/m 27 september

: Bij Guus, toiletwagen bij kermis

24 september		

: Burendag Speelheuvelplein

Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes

28 september		

: ANWB Streetwise, Brinkweg Someren-Heide

weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schrif-

9-2022).

telijk een bezwaarschrift indienen.
Informatie

Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Someren,

Meer informatie over locaties en tijden kunt u vinden via www.someren.nl/evenementen

Postbus 290, 5710 AG Someren. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en

of u kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

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 in-

WWW.SOMEREN.NL
22 september 2022

dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Meer informatie: www.someren.nl

Gemeentenieuws
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.

- Vlasstraat 4, voor het veranderen van een inrichting (stoppen met varkens waardoor
een aantal stallen buiten gebruik worden gesteld, oprichten van een nieuwe stal
voor het houden van (groot)-ouderdieren van vleeskuikens en het uitbreiden van het

• Meldingen artikel 8.40 Wet milieubeheer

aantal dierplaatsen voor (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in bestaande stallen).
De melding is ingekomen op 21-4-2022.

De volgende ingekomen meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit worden bekend

Voor inrichtingen die onder de aangeduide Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer:

vallen, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig. De inrichting moet voldoen

- Berkeindje 11, voor het veranderen van een inrichting (van een melkveebedrijf naar

aan de algemene voorschriften. Tegen bovengenoemde melding(en) staat geen be-

akkerbouwbedrijf en vollegronds groenteteelt). De melding is ingekomen op 19-7-

zwaar en beroep open.

2022;
- Houtbroekdijk 32, veranderen van een inrichting (realiseren loods). De melding is
ingekomen op 23-5-2022;

22 september 2022

Inzage
Inzage termijn: van 23 september tot 7 oktober 2022.

Meer informatie: www.someren.nl

