
Week 44 2022 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen 

Bekendmakingen 

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 Venkelhof 7  

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Laan ten Roode 24A 

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Mussel 4 

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Atalanta 14 

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Voorbeemd 24 

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Groeningen 9 

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Pasakker 127 

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Bongerd 18 

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Bosselerstraat 29 

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Garve 5 (op het parkeerterrein achter de 

rijtjeswoningen) 

 

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 3 november 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 in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt u 
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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 21 t/m 27 oktober 2022 zijn de volgende aanvragen 

omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes): 

− Goede Vaart ongen., kappen van bomen (25-10-2022); 

− Lungendonk ongen., afwijken van de bestemming t.b.v. 

energieopslagsysteem zonnepark (27-10-2022);  

− Molenstraat 34, oprichten van een bijgebouw (26-10-2022); 

− Ploegstraat 53a, afwijken van de bestemming t.b.v. oprichten van een 

gebouw voor  huisvesten 36 arbeidsmigranten (24-10-2022). 

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 gelegd. 

 

Verleende omgevingsvergunningen - Reguliere procedure  

In de periode van 21 t/m 27 oktober 2022 zijn de volgende verleende 

omgevingsvergunning verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes): 

- Kerkenhuis 12, oprichten van een paardenstal met berging en carport (27-

10-2022); 

- Laan ten Roode 15a, afwijken van de bestemming t.b.v. wonen (24-10-

2022); 

- Nieuwendijk 71, afwijken van de bestemming t.b.v. het herbouwen van 

een woonhuis (24-10-2022); 

- Sluisstraat 27, afwijken van bestemming t.b.v. het uitbreiden van een 

woonhuis 

(27-10-2022). 
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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. 

 

Ontwerp omgevingsvergunning - Uitgebreide procedure 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat met ingang van 4 november 2022 gedurende zes weken ter 

inzage ligt de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor: 

- Diverse locaties, inzake het verzwaren van hoogspanningsmasten voor de 

verbinding Maasbracht-Eindhoven. 

 

Activiteiten omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit 

project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteiten: 

1. Bouwen 

 

Inzage 

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u inzien op de website: 

www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven 

De stukken zijn fysiek in te zien in de Stadswinkel Helmond, Frans Joseph van 

Thielpark 1, 5707 BX Helmond. 

http://loket.rechtspraak.nl/Burgers
http://www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven
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Zienswijze 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zijn/haar 

zienswijze(n) kenbaar maken. Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen 

worden ingediend bij: Bureau Energieprojecten Inspraakpunt Beter Benutten 

Bestaande 380 kV/ Eindhoven- Maasbracht, Postbus 111, 9200 AC Drachten. 

 

Verlengen beslistermijn 

In de periode van 21 t/m 27 oktober 2022  zijn de volgende verlengingen van de 

beslistermijn verzonden (datum verzenden staat tussen haakjes): 

 -    De Horst ongen., oprichten van een woonhuis (25-10-2022); 

- Veldweg 20, afwijken van de bestemming ten behoeve van aanleg sleufsilo 

(24-10-2022). 

Tegen verlenging van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is 

geen bezwaar of beroep mogelijk. 

 

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer 

De volgende ingekomen melding ingevolge het Activiteitenbesluit wordt bekend 

gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer: 

- Loovebaan ongen., voor het vervangen van een gasdrukregel- en 

meetstation. De melding is ingekomen op 18 oktober 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 termijn: van 4 november tot 18 november 2022. 

 

 


