
Week 3 (2022) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen  

Beleidsregel kostenvergoeding vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechtigden 

Participatiewet, loaw en loaz  

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 december 2021 “het 

Beleidsplan Vaststellen beleidsregel kostenvergoeding vrijwilligerswerk voor 

uitkeringsgerechtigden in het kader van Participatiewet, loaw en loaz Someren 2021 

gemeente Someren” hebben vastgesteld. 

 

In deze beleidsregel staat dat inwoners die een uitkering ontvangen op grond van de 

Participatiewet, Ioaw, Ioaz die in 2021 minimaal 12 uur per maand vrijwilligerswerk 

hebben gedaan en nauwelijks uitzicht hebben op regulier werk in aanmerking komen 

voor een maandelijkse vergoeding. 

 

De beleidsregel kostenvergoeding vrijwilligerswerk is in werking getreden op 1 januari 

2022. Een aanvraag over het jaar 2021 kan worden gedaan via Participatiecoach 

René Wakker via r.wakker@senzer.nl. Een aanvraag kan tot 31 maart 2022 ingediend 

worden.  

 

Het beleidsplan kunt u, tot zes weken na deze publicatie, inzien bij het Klant Contact 

Centrum (KCC) van de gemeente. Het KCC is geopend op werkdagen van 9.00 tot 

12.30 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een 

afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. 

 

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 dit onderzoek worden de 
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kandidatenlijsten en eventuele ondersteuningsverklaringen ter inzage gelegd bij de 

receptie van de gemeente Someren. 

 

Inlevering kandidatenlijsten 

Politiek partijen kunnen de kandidatenlijsten inleveren door een afspraak bij de 

gemeente te maken. Dit kan telefonisch: tel. (0493) 494 888 of door te mailen naar 

verkiezingen@someren.nl.                                                

 

Openbare zitting   

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur beslist het centraal stembureau van de 

gemeente, in een openbare zitting in de raadzaal van het gemeentehuis, over de 

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

genummerd. De zitting is fysiek en digitaal bij te wonen. Indien u de zitting bij wilt 

wonen kunt u zich hiervoor aanmelden via verkiezingen@someren.nl. 

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.  

 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op 

www.someren.nl/verkiezingen  of neem contact op met de gemeente, tel. (0493) 494 

888.  

 

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. 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

In de periode van 7 t/m 13 januari 2022 zijn de volgende aanvragen 

omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes): 

- Bennenbroekstraat 48, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten 

arbeidsmigranten (13-1-2022); 
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- Half Elfje 4, oprichten van een kantoorpand (10-1-2022); 

- Heikantstraat 15, verbouwen van een woonhuis (9-1-2022); 

- Kanaaldijk-zuid 36, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten 

arbeidsmigranten (13-1-2022); 

- Kanaaldijk-zuid 41, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten 

arbeidsmigranten (13-1-2022); 

- Kerkendijk 55, plaatsen van een erfafscheiding (13-1-2022); 

- Kuilerstraat 23, herbouwen van een garage (9-1-2022); 

- Laarstraat 13, veranderen van een inrichting (11-1-2022); 

- Offermansstraat 7, afwijken van de bestemming t.b.v. wonen (13-1-

2022);  

- Winkelstraat 21, kappen van een boom (10-1-2022). 

Verleende omgevingsvergunningen - Reguliere procedure  

In de periode van 7 t/m 13 januari 2022 zijn de volgende verleende 

omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes): 

- Dorpsstraat 13, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (11-1-2022); 

- Kanaaldijk-zuid 59, uitbreiden van een woonhuis (13-1-2022); 

- Opper 6 t/m 14 (even) en Roggemaat 5 t/m 13 (oneven), oprichten 

van tien rijwoningen (11-1-2022); 

- Provincialeweg 25, oprichten van een bedrijfshal (13-1-2022); 

- Sluisstraat 13, ombouwen van een slagerij naar een woonhuis (13-1-

2022); 

- Zilverdrager 4, oprichten van een woonhuis (7-1-2022). 

 

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 
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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. 

 

Verlengen beslistermijn 

In de periode van 7 t/m 13 januari 2022 is de volgende verlenging van de 

beslistermijn verzonden (datum verzending staat tussen haakjes): 

- De Hoof 8, wijzigen van de gevel van een woonhuis (7-1-2022). 

Tegen verlenging van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is 

geen bezwaar of beroep mogelijk. 

http://loket.rechtspraak.nl/Burgers

