
Week 4 (2022) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen  

 

Dag van de kandidaatstelling - Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten 

Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. De kandidatenlijsten 

worden door het centraal stembureau op dinsdag 1 februari 2022 in een niet-

openbare zitting onderzocht en beoordeeld. Na dit onderzoek worden de 

kandidatenlijsten en eventuele ondersteuningsverklaringen ter inzage gelegd bij het 

Klant Contact Centrum van de gemeente Someren. 

 

Openbare zitting  

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

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

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

genummerd. Als u de zitting bij wilt wonen (fysiek of digitaal) 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.  

Stempassen - Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

In de week van 21 februari worden de stempassen verstuurd. De stempas neemt u op 

de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit 

ID-bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bent u niet in de gelegenheid om zelf 

te gaan stemmen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen. 

 

Termijn aanvraag volmacht 

U kunt een andere kiezer, die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd staat, 

op maandag 31 januari 2022 machtigen om voor u te stemmen. Dit kan door uw 

stempas aan iemand over te dragen, of door samen met iemand die voor gaat 

stemmen een volmachtsbewijs aan te vragen. Dit verzoekschrift dient uiterlijk 11 

maart 2022 om 17.00 uur binnen te zijn bij de afdeling Publiekszaken, gemeente 

Someren.  

 

mailto:verkiezingen@someren.nl
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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. 

Locaties publicatieborden:  

- Somerenseweg (tegenover de kerk in Lierop) 

- Gemeentehuis  

- Terhofstadlaan (hoek Avennelaan) 

- Dorpsweg (in de bocht nabij plein Amer) 

- Kerkstraat/Loovebaan (nabij De Ruchte) 

- Loovebaan (nabij gemeentewerf) 

- Brink (Someren-Heide) 

- Kampstraat (hoek Nieuwendijk, Someren-Eind) 

- Boerenkamplaan (kruising Brugstraat/Nieuwendijk, Someren-Eind) 

 

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. 

 

Vaststelling uitslag - Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt er een gecombineerde zitting van het 

hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen ook centraal stembureau) 

plaats. Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de stemming in Someren 

vastgesteld. In deze zitting worden tevens de zetelverdeling en de gekozen 

kandidaten vastgesteld en bekend gemaakt. Direct na de zitting wordt de uitslag en 

het proces-verbaal openbaar gemaakt. 

 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op 

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

888.  
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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 14 t/m 20 januari 2022 zijn de volgende aanvragen 

omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes): 

- Beliënberkdijk 32, veranderen van een inrichting (14-1-2022); 

- Hugterweg 6, brandveilig gebruiken van een gebouw voor huisvesting van 

arbeidsmigranten (14-1-2022). 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat de aanvraag, de 

ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken voor een revisievergunning voor 

Vendrig Holding BV vanaf 27 januari tot en met 10 maart 2022 ter inzage liggen en te 

bekijken zijn op de website van de provincie: www.brabant.nl, 

https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen. Indien u 

vragen of opmerkingen hebt kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar 

van de Omgevingsdienst op tel. 013-206 01 00.  

Verleende omgevingsvergunningen -Reguliere procedure  

In de periode van 14 t/m 20 januari 2022 zijn de volgende verleende 

omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes): 

- Beatrixlaan 20, tijdelijk bewonen van een bestaand bijgebouw (19-1-2022); 

- Beatrixlaan 20, veranderen van een woonhuis (19-1-2022); 

- Beliënberkdijk 24, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesting

 arbeidsmigranten (20-1-2022); 

- Broekstraat 26, uitbreiding bestaand bedrijfspand (17-1-2022); 

- Winkelstraat 21, kappen van een boom, herplantplicht  (19-1-2022). 
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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. 

 

Verlengen beslistermijn 

In de periode van 14 t/m 20 januari 2022 zijn de volgende verlengingen van de 

beslistermijn verzonden (datum verzending staat tussen haakjes): 

- Zilverdrager ongen. (kavel 161), oprichten van een woonhuis (18-1-2022); 

- Zilverdrager ongen. (kavel 171), oprichten van een woonhuis met bijgebouw

 (17-1-2022); 

- Zilverdrager ongen. (kavel 174), oprichten van een woonhuis (18-1-2022). 

Tegen verlenging van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is 

geen bezwaar of beroep mogelijk. 

 

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 28 januari 2022 gedurende zes weken ter 

inzage ligt de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor: 

 

- Ruiter 10a, inzake het brandveilig gebruiken van een zorgboerderij. 
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Activiteiten omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit 

project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en): 

- Brandveilig gebruik (vergunning) 

Inzage 

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

bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak 

maken via telefoonnummer (0493) 494 888. 

Zienswijze 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk zijn/haar 

zienswijze(n) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan 

het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG 

Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te 

worden gemaakt. 

U kunt hiervoor contact opnemen met het KCC, via tel. (0493) 494 888. 

 

De gemeente maakt u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de 

uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 

tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. 


