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Woensdag 20 oktober 2010

GEMEENTE ALLERLEI
Gemeentehuis Someren
Bezoekadres Wilhelminaplein 1 | 5711 EK Someren
Postadres Postbus 290 | 5710 AG Someren
Telefoon (0493) 494 888 | Fax (0493) 494 850
gemeente@someren.nl | www.someren.nl
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur (alle afdelingen)

Avondopenstelling Publiekszaken
Het loket Publiekszaken, van de afdeling Burger en Bestuur, is elke maandagavond open
van 17.00 tot 20.00 uur. U kunt dan terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels
uit de GBA, aanvragen voor een Verklaring omtrent het Gedrag en aangifte van verhuizing
binnen de gemeente. Op maandagavond is het vaak druk. Om lange wachttijden te voorkomen kunt u een afspraak maken, tel. 0493-494888.

Loket Werk, Inkomen en Zorg
Bij het loket kan iedereen terecht met vragen over werk, inkomen en zorg. U kunt
onder andere informatie krijgen over WMO-voorzieningen als woonaanpassing, vervoersvoorziengen, hulp bij het huishouden en rolstoelen. Ook kunt u bij het loket terecht voor
vragen over uw inkomen, het aanvragen van een bijstandsuitkering, minimaregelingen en
vragen over werk.
Openingstijden
Het inloopspreekuur is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 10.30 uur.
Het telefonisch spreekuur is van maandag t/m vrijdag geopend van 11.00 tot 12.30 uur.
Tijdens het inloopspreekuur en het telefonisch spreekuur kunt u informatie vragen, een
formulier ophalen of iets afgeven, kortom u heeft een “kort contact” met een consulent.
Aanvragen, uitgebreide vragen of uitzoekwerk worden verzameld en later verdeeld onder
de betreffende consulenten. U wordt vervolgens zo spoedig mogelijk (terug)gebeld met
een antwoord of voor het maken van een afspraak. De consulenten van het loket proberen u op deze wijze zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Bezoekadres:
Gemeentehuis Someren, Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren, tel. 0493-494888.

Spreekuur college
Maandag 1 november van 9.00 – 10.00 uur:
Burgemeester A. Veltman
Maandag 8 november van 16.00 – 17.00 uur:
Wethouders W. Hanssen, G. Schoolmeesters, W. Jaspers en T. Maas
Maandag 15 november van 9.00 – 10.00 uur:
Burgemeester A. Veltman
Maandag 22 november van 16.00 – 17.00 uur:
Wethouders W. Hanssen, G. Schoolmeesters, W. Jaspers en T. Maas
Tijdens de vermelde tijden kan iedereen bij hen terecht.
Indien u een kwestie wilt bespreken die ingewikkeld van aard is en daardoor de nodige
tijd vergt, is het raadzaam om via de bestuurssecretaresse met de burgemeester of een
wethouder een afspraak te maken buiten het spreekuur om. De burgemeester of de betreffende wethouder kan zich zodoende voorbereiden en lange wachttijden tijdens het openbaar spreekuur kunnen zo vermeden worden.

Gemeente Actueel
Gemeentelijk informatie programma op SIRIS. Iedere vrijdag van 17.00 – 17.30 uur. Wilt u
een aflevering terug luisteren dan kan dat via SIRIS.nl in de Mediatheek.
Vrijdag 22 oktober: Wet WIJ
De Wet investeren in jongeren (WIJ) verplicht gemeenten om jongeren van 18 tot 27 jaar
die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm
van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie van de jongeren.
Tijdens deze uitzending geeft wethouder Theo Maas meer informatie over de Wet WIJ.
Luister elke week naar Gemeente Actueel, dan blijft u op de hoogte van actuele gemeente-onderwerpen. SIRIS-radio: 107.6 FM, 94.4 UPC en via www.SIRIS.nl

Snel zaken doen? ... een afspraak maken helpt!
Als u voor een dienst of informatie naar het gemeentehuis moet, is het vaak verstandig
om vooraf een afspraak te maken. U weet dan zeker dat de ambtenaar die u nodig hebt
ook beschikbaar is. Bovendien kan de betreffende ambtenaar zich voorbereiden, zodat
u beter en sneller geholpen wordt. Ook ‘s ochtends als het gemeentehuis open is, is het
vaak handig als u een afspraak hebt gemaakt. ‘s Middags is bezoek alleen op afspraak
mogelijk, het gemeentehuis is dan verder voor publiek gesloten. Voor het aanvragen van
reisdocumenten en rijbewijzen kunt u op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur telefonisch een afspraak maken.

Klachtenregeling
De gemeente streeft naar een zo goed en correct mogelijke dienstverlening. Toch kan er
wel eens wat mis gaan:
• u wordt persoonlijk of telefonisch niet op een correcte wijze te woord gestaan;
• u voelt zich onheus bejegend door uitlatingen van een ambtenaar of bestuurder;
• u heeft onjuiste of geen informatie ontvangen.
In dit soort gevallen kunt u een klacht indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk bij
de burgemeester. Bij de afdeling Burger en Bestuur is een folder beschikbaar waarin de
regeling uitgebreid wordt uitgelegd. Ook via www.someren.nl (kies onder ‘digitaal loket’
voor ‘folders’) kunt u de regeling raadplegen.

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED TER INZAGE
De gemeente Someren is al even bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Dit houdt in dat
voor het hele gebied buiten de bebouwde kom opnieuw moet worden vastgelegd wat de bestemming is. Het voorontwerp
van het bestemmingsplan buitengebied is nu klaar en kan worden ingezien.
Het huidige bestemmingsplan dateert alweer van 1998. Sindsdien is er veel veranderd in het buitengebied zoals:
- bedrijven zijn gegroeid of gestopt:
- productietechnieken zijn veranderd:
- meer mensen zijn in het buitengebied gaan wonen;
- meer recreatie in het buitengebied;

meentehuis bij de afdeling VROM. Tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis kunt u het bekijken. Het voorontwerp
is ook via www.someren.nl (kies: bouwen en wonen/ bestemmingsplannen) in te zien. Voor eventuele vragen worden er vijf
inloopdagen georganiseerd. Tijdens die inloopdagen kunt u bij
een deskundige informatie inwinnen.

Nieuw bestemmingsplan
Al deze veranderingen moeten nu worden vertaald naar een
nieuw bestemmingsplan. Bij de opstelling van dit bestemmingsplan is ook een klankbordgroep betrokken. In deze
klankbordgroep zijn verschillende belangengroepen vertegenwoordigd zoals de heemkundekring, ZLTO, en dorpsraden. Zij hebben hun achterban input gegeven bij de opstelling
van het plan. Daarnaast heeft de gemeente eind vorig jaar en
begin van dit jaar de inwoners en gebruikers van het buitengebied opgeroepen om te reageren op hun bouwblok in het
buitengebied. De opmerkingen en reacties zijn beoordeeld
en indien relevant opgenomen in het voorontwerp. Daarmee
is een stevige basis voor het voorontwerp bestemmingsplan
buitengebied gelegd.

Inloopdagen
- Donderdag 4 november 2010
- Maandag 8 november 2010
- Woensdag 10 november 2010
- Maandag 22 november 2010
- Donderdag 25 november 2010
U kunt terecht tussen 14.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis
van Someren.

Standaardisering bestemmingsplan
Het bestemmingsplan zal voldoen aan wet ruimtelijke ordening. Deze wet houdt onder andere in dat het bestemmingsplan niet zoals voorheen op kaart (analoog), maar digitaal
inzichtelijk moet zijn gemaakt. Deze kaart is straks het wettelijke kader. Bovendien is er landelijk voorgeschreven hoe
een bestemmingsplan eruit moet komen te zien, zodat elke
gemeente een vergelijkbaar bestemmingsplan krijgt.
Inspraak en informatie
Het voorontwerp ligt vanaf 21 oktober ter inzage in het ge-

Inspraak mogelijkheden
Van 21 oktober t/m 1 december 2010 wordt inspraak verleend
aan ingezetenen en belanghebbenden. U kunt op drie manieren een inspraak reactie geven:
1) Schriftelijk
Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden ingediend
bij burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5710 AG
Someren.
2) Digitaal
U kunt via de inspraakmodule bij de verbeelding van het voorontwerp digitaal een inspraakreactie geven.
3) Inloopdagen
Tijdens de inloopdagen kunt u naast informatie inwinnen ook
een inspraak reactie worden gegeven. Hiervoor worden formulieren voor u klaargelegd, die u ter plekke kunt invullen en
inleveren.

DUBBELE WOONLASTEN EN NU?
Woning nog steeds niet verkocht? Dreigen steeds meer financiële problemen? Stichting Tijdelijk Twee Woningen helpt
om een periode van dubbele woonlasten veilig te overbruggen door tijdelijke verhuur van de woning. Met ondersteuning
van enkele gerenommeerde partijen helpt deze stichting verkopers. Tegelijkertijd komt de woningmarkt zo weer meer in
beweging.
Huiseigenaren komen een aantal barrières tegen bij de tijdelijke verhuur van hun woning. Gemeentes zijn in veel gevallen
bereid om de leegstandwet aan te wenden om tijdelijke verhuur toe te staan, maar dit is door de strikte voorwaarden een
arbeidsintensief administratief traject. Banken zijn nog steeds
erg terughoudend met het aanpassen van de hypotheekvoorwaarden. En woningverkopers? Die raken verstrikt in regelgeving omtrent huurcontracten, afspraken met verzekeringen en
het vinden van een geschikte huurder – met de garantie dat
deze bij verkoop weer kan én zal vertrekken en de woning in
goede staat achterlaat.
Netwerk
Stichting Tijdelijk Twee Woningen heeft directe contacten
bij een groot aantal hypotheekverstrekkers in Nederland,
waardoor de aanvraag voor goedkeuring tot verhuur snel en
adequaat kan worden geregeld. De expertise van een aantal respectabele partijen op het gebied van vastgoedbeheer,
financiering, verzekeringen, persoonsscreening en incasso
wordt gebundeld tot een landelijk netwerk. De complete tijdelijke verhuur kan via de stichting worden gerealiseerd.

worden uit handen genomen. Van het aanvragen van de leegstandwetvergunning bij de gemeente tot het wijzigen van de
hypotheekvoorwaarden bij de bank. En van de screening van
de huurder tot het opstellen van het huurcontract. Daardoor is
er maximale zekerheid dat de woning in goede, tijdelijke handen is.
Geen verrassingen
De woning wordt verhuurd via de leegstandswet. Dit betekent
dat de huurder zich niet kan beroepen op huurbescherming. Bij
verkoop van de woning kan de huur worden opgezegd zonder
gebonden te zijn aan wettelijke opzeggingsgronden. Als enige
partij in de markt screent de stichting potentiële huurders op
onder meer kredietwaardigheid, gerechtelijke uitspraken (hennepplantages) en eventuele incasso’s op naam. Hiermee worden onverwachte verrassingen voorkomen. Kortom: een snelle
en veilige oplossing voor dubbele woonlasten!
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over tijdelijke verhuur en de
werkwijze van Stichting Tijdelijk Twee Woningen op
www.tijdelijktweewoningen.nl.

Ontzorgen
Vrijwel alle facetten van de tijdelijke verhuur van de woning

Speciale bijlage “Waar staat je gemeente”
De gemeente Someren heeft in het voorjaar 2010 meegedaan aan het klanttevredenheidsonderzoek “Waar staat je gemeente”. De uitkomsten van dit onderzoek zijn zeer positief
voor de gemeente Someren. In de speciale bijlage bij deze krant leest u er meer over.

ACTIVITEIT VOOR JONGE MANTELZORGERS!
Het steunpunt mantelzorg en het jongerenwerk van Onis organiseren een aantal keer per jaar, als blijk van waardering,
activiteiten voor jonge mantelzorgers. Het is een gezellige middag waar je naast deelname aan een leuke activiteit ook
andere mantelzorgers kunt ontmoeten. Op 10 november a.s. staat bowlen op het programma.
De schatting is dat een op de tien kinderen zorgt voor een ouder of een ander gezinslid met een chronische aandoening of
beperking, een psychische ziekte of een verslaving. Als jonge
mantelzorger kun je de meest uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden hebben:
- huishoudelijk werk zoals schoonmaken, koken, boodschappen en de was doen;
- persoonlijke verzorging, bv helpen met eten en drinken,
wassen en aankleden;
- zorgen voor broertjes en zusjes zoals aankleden, oppassen
en naar school halen en brengen;
- zaken buitenshuis regelen, bv naar de apotheek gaan, mee
naar de huisarts of ziekenhuis gaan;
- emotionele steun geven, zoals troosten, een luisterend oor
bieden. Zowel aan de degene die verzorging nodig heeft als
aan andere gezinsleden.

Om jouw inzet te waarderen en ervoor te zorgen dat je ervaringen uit kunt wisselen worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd; 4 actieve activiteiten, 4 x een praatgroep activiteit en
1 x een weekendje weg per jaar.
De activiteiten worden georganiseerd door de steunpunten
mantelzorg en het jongerenwerk van Onis in samenwerking
met Stichting Welzijn Deurne.
Belangstelling
Ben je een jonge mantelzorger tussen de 12 en 23 jaar en
woon je in Someren, Asten of Deurne en heb je zin om deel te
nemen, meld je dan aan! Je mag een vriend(in) meebrengen.
Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij: Ingrid van de Pol,
telefoon: 06-46113353 of per mail: i.vandepol@oniswelzijn.nl
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GEMEENTE ALLERLEI
Woensdag 10 november a.s.:

Kapvergunningen

DAG VAN DE MANTELZORG
Bent u mantelzorger? Dat zou best kunnen. Want ongeveer één op de tien Nederlanders is mantelzorger. Iedereen die zorg verleent aan zieke of
gehandicapte familieleden of bekenden, wordt mantelzorger genoemd. De zorg die zij geven wordt vaak verleend naast andere bezigheden en
verplichtingen als een gezin, werk of opleiding. Alhoewel de zorg voor een ander vaak voldoening geeft, is het soms ook zwaar. Op woensdag 10
november wordt voor de 13de keer de Dag van de Mantelzorg gehouden. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 22.15 uur in de Ruchte.
Door mantelzorgers een dag in het jaar in het zonnetje te zetten, willen
de gemeenten en de Steunpunten Mantelzorg in Nederland de aandacht vestigen op het werk dat mantelzorgers verzetten. De Dag van de
Mantelzorg is intussen uitgegroeid tot een landelijk evenement. Ook de
gemeente Someren en Asten hebben die dag een speciaal programma
voor de mantelzorgers.
Thema
Het thema van deze editie is ‘op eigen wijze zorgen’. Zorg wordt verleend door meerdere partijen, u als mantelzorger, vrijwilligers en professionals. Samenspel en afstemming tussen deze partijen is belangrijk,
zodat iedereen op eigen verantwoorde wijze de zorg kan leveren die
nodig is.
Programma
19.00 uur:
Ontvangst met koffie/ thee en informatiemarkt
Op de informatiemarkt staan stands van het Steunpunt
Mantelzorg, de bibliotheek, de thuiszorgwinkel, het WMO
Loket van de gemeentes, informatie rondom ‘slimme
zorg’, Wocom & de Zorgboog met Punt Extra.
19.45 uur:
Welkomstwoord
20.00 uur:
Lezing over Slimme Zorg door Trude Rietveld van het
PON. Binnen de zorg komt het begrip ‘slimme zorg’
steeds vaker naar voren. Er zijn allerlei ontwikkelingen
op het gebied van domotica, het gebruik van technische

20.35 uur:
21.10 uur:
21.35 uur:
22.05 uur:

snufjes in de zorg in huis die de mantelzorger kunnen ondersteunen en ontlasten. Hoe ziet dit er uit, wat kunt u
verwachten, hoe vindt u uw weg in die wereld? Hoe denkt
u dat slim in de hand te houden? Alle vragen die aan de
orde komen tijdens de lezing.
Optreden van Mallemoer
Muziekgroep Mallemoer brengt stemmige luistermuziek.
Pauze met mogelijkheid tot bezoek informatiemarkt
Optreden van Mallemoer
Afsluiting in de foyer, gezellig samenzijn met loterij.

Locatie
De bijeenkomst vindt op 10 november van 19.00 tot 22.15 uur plaats in
De Ruchte, Laan ten Roode 71 in Someren.
De avond is gratis, maar bezoekers worden verzocht om zich aan te
melden vóór 2 november a.s. U mag een introducé meenemen.
Aanmelden via inschrijfformulier of telefonisch
Bij de bibliotheken, gemeenschapshuizen, huisartsen etc. liggen folders
met inschrijfformulier over de Dag van de Mantelzorg. U kunt zich ook
telefonisch aanmelden: Marianne Lenders, Steunpunt Mantelzorg Someren, tel. 0493-441253 of Truus van Otterdijk, Steunpunt Mantelzorg
Asten, tel. 0493-441246.

In de periode van 14 t/m 20 oktober 2010 zijn de volgende kapvergunningen verleend:
- Albert Kuijperstraat (Gemeente Someren) voor het vellen van één Lindeboom.
- Randweg 15a (Gemeente Someren) voor het vellen van twee edoorns.
De bomen brengen schade aan het riool.
- Van Lieshoutstraat (Mooiland Vitalis) voor het vellen van één turkse
hazelaar.
Tegen bovengenoemde besluit om kapvergunning te verlenen kunnen
belanghebbenden binnen zes weken na toezending van de besluiten aan
de aanvrager een bezwaarschrift indienen. De datum van toezending
kunt u navragen bij de afdeling RBO. 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 de 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 de kapvergunning niet. Hiervoor moet de indiener van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de afdeling RBO, tel. 0493-494888.

Raadsvergaderingen
• Raadsvergadering oktober

Bouwen
• Onthefﬁng bestemmingsplan
Met ingang van donderdag 21 oktober 2010 liggen de volgende (bouw)
plannen zes weken ter inzage:
- Boerenkamplaan 34, voor het oprichten van een bedrijfsruimte en het
oprichten van een garage/berging (art. 3.6 Wro);
- Hoogertstraat 1, voor het oprichten van een berging (artikel 3.6 Wro);
- Peelweg 9, voor het oprichten van een varkensstal (artikel 3.6 Wro).
Voor deze (bouw)plannen moet een ontheffingsprocedure worden gevolgd in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening dan wel een
procedure in het kader van de Woningwet. De plannen liggen in het gemeentehuis bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu ter inzage en kunnen worden ingezien elke werkdag van 9.00 tot
12.00 uur. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen naar
keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen bovenvermeld plan
naar voren brengen aan burgemeester en wethouders van Someren,
Postbus 290, 5710 AG Someren. Indien u mondeling uw zienswijzen
naar voren wilt brengen dan kunt u contact opnemen met de afdeling
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

• Omgevingsvergunning activiteit Kappen
In de periode van 8 t/m 14 oktober 2010 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen activiteit Kappen verzonden (datum verzending
staat tussen haakjes):
- Kampstraat 36, voor het kappen van vier berkenbomen (14-10-2010);
- Vijverhof 1 t/m 4, voor het kappen van twee berkenbomen (14-102010);
- Zandstraat 32, voor het kappen van diverse bomen (14-10-2010).
De verleende omgevingsvergunningen liggen in het gemeentehuis bij de
afdeling Realisatie, Beheer en Onderhoud ter inzage en kunnen worden
ingezien elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Tegen bovengenoemde besluiten om vergunning 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, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch.

• Omgevingsvergunning activiteit Bouwen
In de periode van 8 t/m 14 oktober 2010 is de volgende aanvraag voor
een omgevingsvergunning activiteit Bouwen ingediend (datum indiening
staat tussen haakjes):
- Avennelaan 3, voor het veranderen/uitbreiden van een woonhuis (810-2010).

• Omgevingsvergunning activiteit Milieu
In de periode van 8 t/m 14 oktober 2010 is de volgende aanvraag voor
een omgevingsvergunning activiteit Milieu ingediend (datum indiening
staat tussen haakjes):
- Kraaiendijk 14, voor het oprichten van een dierenpension en het wijzigen van het bestemmingsplan (11-10-2010).

• Omgevingsvergunning activiteit Reclame
In de periode van 8 t/m 14 oktober 2010 is de volgende aanvraag voor
een omgevingsvergunning activiteit Reclame ingediend (datum indiening staat tussen haakjes):
- Vaartje 46, voor het plaatsen van twee reclamezuilen (13-10-2010).

• Omgevingsvergunning activiteit Kappen
In de periode van 8 t/m 14 oktober 2010 is de volgende aanvraag voor
een omgevingsvergunning activiteit Kappen ingediend (datum indiening
staat tussen haakjes):
- Vijverhof 1 t/m 4, voor het kappen van twee berkenbomen (13-102010).

1.a. Opening met overweging;
b. Trekken van het stembriefje;
c. Vaststellen van de agenda.
2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van woensdag 29 september 2010.
3. Onderzoek geloofsbrieven voor tijdelijke vervanging van raadslid
I.H.J. Vergeer door de heer F.A.J. Venmans.
4. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.
5. Ingekomen stukken.
6. Vaststellen van het vergaderschema gemeenteraad 2011.
7. Vaststellen van het Ontwerpdocument Centrum Jeugd en Gezin
(CJG) Asten-Someren.
8. Kennisnemen van evaluatie prestatieafspraken gemeente Someren
– woCom 2006-2010 en besluiten om het college opdracht te geven
nieuwe prestatieafspraken te maken met woCom, een tweede woningstichting en eventuele derde partij.

• Bouwaanvragen
Op 30 september 2010 is de volgende aanvraag voor een bouwvergunning ingediend:
- Dellerweg 17, voor het oprichten van zeven pluimveestallen en één
eierlokaal.

Woensdag 27 oktober aanstaande vergadert de Somerense gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar
en begint om 18.00 uur. Radio Siris zendt de vergadering rechtstreeks
uit op frequentie 107.6 FM (ether) of 94.4 (kabel). Wilt u de vergadering
op een ander moment beluisteren, dan kan dat via www.siris.nl (‘uitzending gemist’), tot een week na de vergadering.

• Bouwvergunningen
In de periode van 8 t/m 14 oktober 2010 is de volgende verleende bouwvergunning verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
- Kerkendijk 148, voor het uitbreiden van een woonhuis (8-10-2010).
Tegen bovengenoemd besluit om vergunning te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de vergunning aan
de aanvrager is 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, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

• Sloopvergunningen
In de periode van 8 t/m 14 oktober 2010 zijn de volgende verleende
sloopvergunningen verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
- Fellenbeemd 22-24 en 42-44, Wolfsveld 2 t/m 16 (even) en Het Eegtje
1 t/m 23 (oneven), voor het slopen van golfplaten van daken van bergingen (8-10-2010);
- Piet Cortoomswegske 1, voor het slopen van het dak (8-10-2010).
Tegen bovengenoemde besluiten om vergunning 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, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch.

9. Instemmen met gebiedsindeling Landschappelijk Beeldontwikkelingsplan en het uitwerken van streefbeelden voor de verschillende
gebieden, alsmede met het reeds uitgewerkte streefbeeld ‘jonge
ontginning’.
10. Vaststellen van de ‘Nota van Uitgangspunten deel 2, actualisatie bestemmingsplan Buitengebied’.
11. Vaststellen van bestemmingsplan Lierop.
12. Vaststellen van de Programmabegroting 2011.
13. Gewijzigd vaststellen van de diverse belastingverordeningen voor
2011.
14. Sluiting.

COMMISSIE
BEZWAARSCHRIFTEN
Op donderdag 21 oktober 2010 is er een hoorzitting van de
Commissie voor advies van de bezwaarschriften. De hoorzitting is
openbaar en vindt plaats in het gemeentehuis van Someren aan het
Wilhelminaplein 1, in vergaderruimte 2 en begint om 19.30 uur.
19.30 uur: Bezwaarschrift weigering handhaving in verband met
het houden van fokschapen op het adres Brabantlaan
6 te Someren.
20.00 uur: Bezwaarschrift tegen de hoogte van het vastgestelde
subsidiebedrag voor de bouw van kleedlokalen aan de
Potackerweg te Someren.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de
commissie bezwaarschriften, mevr. G. Meulensteen, telefoonnummer 0493-671212.
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GEMEENTE ALLERLEI
COMMISSIE
BEZWAARSCHRIFTEN
Op donderdag 28 oktober 2010 is er een hoorzitting van de Commissie voor advies van de bezwaarschriften. De hoorzitting is
openbaar en vindt plaats in het gemeentehuis van Someren aan
het Wilhelminaplein 1, in vergaderruimte 2 en begint om 19.30
uur.
19.30 uur: Bezwaarschrift sluiting horecabedrijf aan het Wilhelminaplein 9b te Someren voor de duur van één dag.
20.30 uur: Bezwaarschrift tegen verleende kapvergunning voor
kap 12 bomen aan de Tuinstraat te Asten.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van
de commissie bezwaarschriften, mevr. G. Meulensteen, tel. 0493671212.

Bekendmakingen
• Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied
Someren en melding artikel 1.3.1 Bro
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend
dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:
- het buitengebied van de gemeente Someren
Het buitengebied wordt globaal begrensd door de grenzen met de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-leende, Geldrop-Mierlo, Helmond
en provincie Limburg. Binnen deze grenzen vallen de kernen Someren,
Lierop, Someren-Eind en Someren Heide erbuiten, ook het recreatief
gebied de Heihorsten en het Landbouwontwikkelgebied (LOG) zijn erbuiten gelaten.
Het voorontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Someren” ligt met
ingang van 21 oktober 2010 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, loket Team Vergunningen, Wilhelminaplein 1 te Someren.
Het loket is geopend elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Het plan is tevens te raadplegen via onze website:
- Verbeelding
- Regels
- Toelichting
Inloopdagen
Om u de mogelijkheid te geven vragen te stellen worden tijdens de inspraaktermijn vijf inloopdagen georganiseerd. U kunt op die inloopdagen één op één bij een deskundige informatie inwinnen. Om de vragen
ten opzichte van het voorontwerp te stroomlijnen wordt u gevraagd uw
vragen op te sparen voor een van de inloopdagen.
In totaal worden er in het gemeentehuis vijf inloopdagen
georganiseerd:
- Donderdag 4 november 2010;
- Maandag 8 november 2010;
- Woensdag 10 november 2010;
- Maandag 22 november 2010;
- Donderdag 25 november 2010.
Elke inloopdag vindt plaats van 14.00 tot 19.00 uur.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging wordt inspraak verleend aan ingezetenen en belanghebbenden. U kunt op drie
manieren een inspraakreactie geven:
1) Schriftelijk
Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 290, 5710 AG Someren.
2) Digitaal
U kunt via de inspraakmodule bij de verbeelding digitaal een inspraakreactie geven.
3) Inloopdagen
Tijdens de inloopdagen kunt u naast informatie inwinnen ook een inspraakreactie geven. Hiervoor worden formulieren voor u klaargelegd,
die u ter plekke kunt invullen en inleveren.
Het voorontwerp-bestemmingsplan is tevens op grond van artikel 3.1.1.
van het Besluit ruimtelijke ordening voor overleg onder andere gestuurd
aan het waterschap, de inspectie V.R.O.M. en de provincie.

Wet Milieubeheer
De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen gedurende de genoemde perioden ter inzage in het gemeentehuis. Voor inzage van de stukken kunt u terecht bij de balie van
de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en milieu (2e etage)
op elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur of op afspraak bij de in de
bekendmaking genoemde contactpersoon via het algemene telefoonnummer 0493-494888. Kopieën van stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer
Op grond van artikel 8.19 lid 4 Wet milieubeheer is een verklaring afgegeven ingevolge artikel 8.19 lid 1 Wet milieubeheer, inhoudende het
accepteren van een melding van een verandering bij de volgende inrichting:
- Oude Goorenweg 4, Knoops Varkenshouderij B.V., voor het veranderen van de inrichting (verplaatsen van meststilo naar voorzijde en
verplaatsen van spoelplaats bij varkenshouderij).
Inzage- en bezwarentermijn: 21 oktober tot 2 december 2010.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
tegen deze verklaring indienen door deze schriftelijk bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5710 AG Someren in te
brengen. Het bezwaar moet naam en adres en de ondertekening van
de indiener bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
De verklaring wordt na afloop van de bezwarentermijn onherroepelijk
tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet tenzij een verzoek
om voorlopige voorziening wordt ingediend. Een dergelijk verzoek kan
door een belanghebbende worden ingediend bij de voorzitter van de
Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
in ‘s-Gravenhage. Voorwaarde daarvoor is dat de indiening een bezwaar
minimaal gelijktijdig plaatsvindt met het indienen van het verzoek om
een voorlopige voorziening. De indiener van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd.
Contactpersoon: S. Duffheus.

• Maatwerkvoorschriften melding artikel 8.40
Wet milieubeheer
Bij de navolgende inrichting wordt overgegaan tot het opleggen van
maatwerkvoorschriften ingevolge de artikelen 8.40 en 8.42 van de Wet
milieubeheer:
- Beatrixlaan ong. gemaal Beatrixlaan. De nadere eisen op grond van het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben betrekking op het aspect geluid.
Inzage- en bezwarentermijn: Van 21 oktober tot 2 december 2010.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
tegen deze verklaring indienen door deze schriftelijk bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5710 AG Someren in te
brengen. Het bezwaar moet naam en adres en de ondertekening van
de indiener bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
De verklaring wordt na afloop van de bezwarentermijn onherroepelijk
tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet tenzij een verzoek
om voorlopige voorziening wordt ingediend. Een dergelijk verzoek kan
door een belanghebbende worden ingediend bij de voorzitter van de
Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
in ‘s-Gravenhage. Voorwaarde daarvoor is dat de indiening een bezwaar
minimaal gelijktijdig plaatsvindt met het indienen van het verzoek om
een voorlopige voorziening. De indiener van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd.
Contactpersoon: Mevr. P. van Mil.

• Ontwerp-beschikking Wet milieubeheer
De volgende ontwerp-beschikking ligt ter inzage:
- Mortelweg 1, Slachterij Tomassen Someren, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een inrichting (slachterij);
De ontwerpbeschikking houdt in: het verlenen van de vergunning onder
voorwaarden.
Inzage- en zienswijzen termijn: Van 21 oktober tot 2 december 2010.
Tevens is het mogelijk de opgestelde ontwerp-beschikking(en) via de
gemeentesite www.someren.nl digitaal te bekijken.
Iedereen kan gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling zijn
zienswijze naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5710 AG in
Someren. Voor het inbrengen van uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de hieronder genoemde contactpersoon via het algemene telefoonnummer 0493-494888. Van uw mondeling ingebrachte
zienswijze maken wij een verslag. Ingekomen brieven met zienswijzen
en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen worden bij de andere stukken ter inzage gelegd. Wij stellen de aanvrager zonodig in de
gelegenheid om te reageren op naar voren gebrachte zienswijzen.
Contactpersoon: Mevr. P. van Mil.

• Ontwerp-beschikking Wet milieubeheer ter inzage
De volgende, reeds eerder gepubliceerde, ontwerp-beschikkingen
liggen nog ter inzage:
- Slievenstraat 74 (16 september tot 29 oktober 2010);
- Kerkendijk 143 (30 september tot 11 november);
- Steegstraat 10 (14 oktober tot 25 november 2010).

