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Nummer 1 

Januari 2022

 

 
      

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind. Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 20 januari. 

Daarna 17 februari, Vonderstraat 15, bij voorkeur per e-mail: samenteind@gmail.com  

Voorzien van verenigingslogo (eenmalig), maar ook handgeschreven teksten blijven  

uiteraard gewoon welkom. 

 

REDACTIE 

 

Penningmeester / Contactpersoon adverteerders: 

Jan Adriaans    Van de Eijndelaan 49  06-46857334 

 

Tekstverwerking en lay out: 

Anja van Meijl    Vonderstraat 15   06-46471073 

 

Drukwerk: 

Cor Koks     Brugstraat 32   06-24834063 

 

Distributie: 

Andrea Raaijmakers   Steenoven 22                          06-18425008 
 

 

Rekeningnummer:    NL 06 RABO 01480.28.349 

 

 

Samen ’t Eind digitaal :     www.someren-eind.nl 

 

Data inleveren kopie 2022: 

 

20 januari – 17 februari – 24 maart – 21 april – 19 mei – 23 juni 

21 juli – 22 september – 20 oktober – 17 november – 15 december 
 

Nieuwe foto voorpagina 2022 

Hans van Lierop willen we hartelijk danken voor het aanleveren van de foto welke wij dit jaar 

gebruiken op de voorpagina. Alle andere ook bedankt voor het insturen. 

mailto:samenteind@gmail.com
http://www.someren-eind.nl/
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MEDEDELINGEN VAN DE KERK 

 

Franciscusparochie     De locatie Someren-Eind is  

Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming  dagelijks bereikbaar op telefoonnr: 

Someren-Eind                                                          06-17482545 ( Nelly van Houts ) Bank 

NL14RABO01480.09.484           

Email: locatieraad.eind.4@gmail.com                     Secretariaat Franciscusparochie  

Pastoor Steijaert 0493-691315                               Asten 0493-691315 

         

 

Vieringen rond Kerstmis en Nieuwjaar 

Kerstavond 24 december geen H. mis. 

1 e Kerstdag 25 december  geen H. mis. 
2 e Kerstdag 26 december  H. mis om 11.00 uur.  

Hiervoor dient u zich aan te melden, reserveren op tel. nr. 06 17482545 of middels een briefje 

in de brievenbus van Haspelstraat 21 

 

Zaterdag 1 januari   H. mis om 11.00 uur 

Zaterdagavondviering van 1 januari komt te vervallen. 

 

Dopen in Someren-Eind 

Er zijn twee locaties waar u uw kind in Someren-Eind kunt laten dopen: in de kerkruimte van 

het gemeenschapshuis de Einder en in de Gildekapel Sint Lambertus. Wilt u uw kind laten 
dopen? Neem dan contact op met het secretariaat van Franciscusparochie: 

secretariaat@rkfranciscus.nl of tel. 0493-691315 of met kapelaan van Overbeek 0493-691415 

harold.van.overbeek@hetnet.nl.  

 

TARIEVEN MISINTENTIES 

Misintenties: €12,50 per naam. Iedere extra naam is € 2,50 tot een maximum van 4 namen. 

 

U kunt  de misintenties deponeren in de brievenbus van Haspelstraat 21. 

Wilt u dat een aangevraagde misintentie in het Contact wordt vermeld dan graag opgeven 

vóór woensdagavond in de week voorafgaand aan de mis. 

Voor overige tarieven zie de website:  www.rkfranciscus.nl 
 

LOCATIERAAD  O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND 

 

Locatieraad  

Jo Van Diepen  Vlasstraat 13  0493-493763   

Nelly van Houts  Haspelstraat 21 0493-493100   

Ricus Looijmans  Nieuwendijk 70 0493-440115    

Anja Engelen   Brugstraat 22  0493-492990 

 

Bereikbaarheid parochie/locatie Someren-Eind  06-17482545  

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
http://www.rkfranciscus.nl/
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Contactpersonen werkgroepen parochie 

Piet van Houts            Haspelstraat 21  0493-493100 Beheerder kerkhof 
Andrea Raaijmakers   Steenoven 22        0493-495993 Coördinatie kosters 

Francesca Boomsma Boerenkamplaan 127  06-29042124   Communie 

Els van den Eijnde    Kleijnaartstraat 16   06-54972252 Vormsel      

Toos Maas  Kanaaldijk Zuid 61a  0495-663333   Sluis X111 

 

Parochieadministratie 

Anja Engelen  Brugstraat 22   0493-492990  Bijdrage/ledenadm. 

Dori Engelen  Laarstraat 19   0493-492981  Kerkhofadm. 

 

Koren 

Gerry Jansen   Loonhof 13   0493-471056 Kinderkoor 
Erica Verhees  Haspelstraat 18     06-17054531 Gospelkoor 

 

OPENINGSTIJDEN KERKHOF 

Zomer 9.00 - 20.00 uur 

Winter 9.00 - 17.00 uur 

 

AFVAL KERKHOF 

Groenafval van het kerkhof in de daarvoor bestemde groenbak deponeren. Het is niet de 

bedoeling dat u het groenafval van thuis ook meebrengt.  

Overig afval zoals: bloempotten, oase, papier, plastic, glas enz. in de afvalbak. 
 

Hoe te handelen als u gebruik wilt maken van een van onderstaande diensten. 

 

HUWELIJKEN 

Wil men trouwen in de gildekapel dan maakt men een afspraak met Kapelaan van Overbeek: 

0493-691415 harold.van.overbeek@hetnet.nl 

Wil men trouwen in de Lambertuskerk te Someren dan maakt men een afspraak met Pastoor 

Steijaert: 0493-691315 pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl 

 

UITVAART 

Voor de uitvaartdienst in de kerkruimte van de Einder neemt men contact op met Kapelaan 
van Overbeek: 0493-691415 harold.van.overbeek@hetnet.nl 

De collecte van een uitvaart is altijd bestemd voor de parochie. Hieruit worden 3 Heilige 

missen gedaan namens de parochie.  Het herdenkingskruisje komt te hangen in de sacristie en 

kan na de eerstvolgende  allerzielenviering meegenomen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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De Dorpsondersteuner 
 

 

Een lichtje voor een ander 

Namens alle dorpsondersteuners wensen we iedereen 

een hele fijne kersttijd.  

Een tijd waarin ook jij een lichtje voor een ander kunt zijn. Het zijn immers de kleine dingen 
die het doen. Juist nu. Naar wie maak jij zo’n mooi klein gebaar? 

Denk eens aan een leuke kaart, het ophangen van wat kerstversiering, iets lekkers brengen 

voor bij de koffie, een praatje of een wandeling.  

Zo zorgen we er samen voor dat iedereen zich gehoord en verbonden voelt deze kerst. 

Doe je mee? 

 

Automaatje 

Is het wel eens lastig om vervoer te regelen? Chauffeurs van AutoMaatje Asten-Someren 

brengen minder mobiele plaatsgenoten naar een afspraak. Niet alleen naar noodzakelijke 

afspraken, zoals een arts of voor de Boosterprik. Maar juist ook naar leuke afspraken zoals 

een verjaarda.. U betaalt hiervoor €0,30 per gereden kilometer.  
- AutoMaatje nodig? 

Bel dan uiterlijk twee werkdagen van tevoren om de rit door te geven. Wij laten u weten wie u 

komt ophalen en wat de rit gaat kosten. U betaalt contant aan de chauffeur aan het einde van 

de rit. 

- AutoMaatje-chauffeur worden?  

Wij krijgen regelmatig aanvragen voor een rit uit Someren-Eind. Vindt u het leuk om ook 

eens een rit te rijden voor een dorpsgenoot? Neem dan contact met ons op. 

- Aanmelden? Rit doorgeven? Vragen? 

Wij zijn bereikbaar op 0493-441266 (ma t/m vrij 9.00-12.00 uur) of via 

automaatje@oniswelzijn.nl. 
Kalender Someren-Eind 

Kijkt u ook wel eens op de website www.someren-eind.nl ? Hier vindt u de lokale gegevens 

van verenigingen en voorzieningen in ’t Eind. Mist u gegevens? Laat het weten. Ook kunt u 

hier de activiteiten voor Someren-Eind op de kalender laten plaatsen. Geef door aan 

dorpsraad@someren-eind.nl 

 

 

Ik wens u een bijzonder mooi 2022 toe! 

Cindy Manders  

Dorpsondersteuner Someren-Eind 

t. 0619221188 
e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 
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“Maatje zijn is een verrijking van mijn leven” 
 

 

“Tonja vroeg of ze me een knuffel mocht geven. Ik geniet van haar 

verhalen en kijk er elke keer naar uit”. “Het is echt een verrijking van mijn 

leven”. Zomaar twee reacties van vrijwilligers van het Maatjesproject van 

Onis. 

  

Als vrijwillig maatje brengt u mensen een lichtpuntje in de week, maar u krijgt er zeker ook 

iets voor terug; voldoening, waardering, dankbaarheid, het gevoel ertoe te doen omdat u nodig 

bent voor een ander. 

Uw inzet als maatje kan o.a. zijn: 

- Verlichten van eenzaamheid; een praatje maken, spelletje, samen erop uit 

- Praktische ondersteuning; hulp bij boodschappen of administratie    

- Stukje wandelen of fietsen met iemand 

- Een mantelzorger even ‘vrijaf’ geven 

 

U gaat als vrijwilliger alleen aan de slag bij iemand als u het gevoel heeft dat het klikt met de 

vrager en de vraag. We hebben op dit moment 85 vrijwilligers die dit fantastische werk doen. 

Waarvoor heel veel dank!  

Heeft u inlevingsvermogen, een luisterend oor of gaat u graag met iemand erop uit? U zou een 
van de 15 mensen  waarvoor we nog op zoek zijn naar een passend maatje heel gelukkig 

maken.   

 

Meer informatie: 

Lies van den Boomen, 0493-441265 of l.vdboomen@oniswelzijn.nl 

Silvia Bouwmans, 0493-441254 of s.bouwmans@oniswelzijn.nl 

 

 

-------------------------------- 
 

 

Hulp bij Formulieren 
 

Binnen Onis Welzijn hebben we de Hulp bij Formulieren. Eerder was er sprake van een vrije 

inloop. Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. corona werken we weer op afspraak. 

 

Wat doen wij ook al weer? 

-      Het invullen van formulieren zoals b.v. belastingaangiftes 

-      Het aanvragen van b.v. bijzondere bijstand, uitkeringen, toeslagen, kwijtschelding  

       gemeentelijke heffingen, DigiD 

-      Het helpen lezen van brieven die moeilijk te begrijpen zijn 
 

Waar, wanneer en hoe? 

Asten, Emmastraat 9: maandag 13:30 – 17:00 uur 

Someren, De Ruchte 1e verdieping: dinsdag 13:30 – 17.00 uur 

 

Je mag een afspraak maken via het mailadres hulpbijschulden@oniswelzijn.nl  

of bellen naar 0493- 44 12 34.  

about:blank
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Fascinatie voor de natuur als basis voor hobby: 

Ik ben als sinds mijn jeugd gefascineerd door de natuur. Vroeger was ik buiten vooral actief 

bezig onder andere met de jacht en struinen door bos en heide. Sinds een jaar of 20 heeft mijn 

interesse voor de natuur een andere, en vooral rustige wending genomen. 

 

Een bijzonder moment in de natuur in mijn nabije omgeving was de aanleiding voor deze 
ommekeer. Tijdens een wandeling in boswachterij de Pan in Maarheeze zag ik namelijk een 

ijsvogel steeds op hetzelfde takje terugkomen. Door dit prachtige blauwe vogeltje ontdekte ik 

hoe boeiend het observeren van vogels kan zijn. Fascinatie werd hobby en het vogels 

observeren heeft mij sinds die tijd niet meer losgelaten. Uiteindelijk kwam ook de wens on 

die mooie natuurmomenten en waarnemingen op foto vast te leggen.  

 

Ik fotografeer vooral in mijn directe omgeving, met name in en rondom Someren. Wie mijn 

foto`s bekijkt zou kunnen denken dat ik, vanwege de bijzondere waarnemingen, op slecht 

toegankelijke en `geheime` plekken fotografeer. Toch is dit niet het geval. Bijzondere 

waarneming zijn overal mogelijk, als je maar genoeg geduld, goede apparatuur en materialen 
gebruikt. Geduld loont en vroeg of laat verschijnen ook bijzondere soorten voor de camera of 

verrekijker.  

Ik werk, voor optimale camouflage, soms vanuit een verplaatsbare schuiltent. Het grote 

voordeel hiervan is dat er geen verstoring plaatsvindt en je de vogels dus in hun natuurlijke 

gedrag en biotoop kan observeren en/of fotograferen. 

 

De laatste jaren houd ik me, naast de hiervoor beschreven hobby, toch ook weer sterk bezig 

met het onder controle proberen te houden van de wilde zwijnen in het gebied rond Someren-

Heide, middels afschot, omdat dit stelselmatig toe neemt.  

 

Tevens heb ik me sinds enkele jaren ook beziggehouden met meewerken aan  
films. De films waaraan ik heb meegewerkt zijn: 

- Het verborgen leven van de Strabrechtse Heide 

- Parels van de Peel 

Deze films zijn uitgebracht op DVD en van `Het verborgen leven van de Strabrechtse Heide` 

is zelfs een interactief boek uitgebracht.  

 

Voor eventuele interesse in een van mijn foto`s, de DVD`s of het boek, kunt u contact met mij 

opnemen. Hopelijk geniet U van de foto`s.  

Jos van de Kerkhof 
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Lieve mensen, 

 
We dachten de oorlog tegen het virus te hebben gewonnen en kondigden daarom vol 

zelfvertrouwen aan dat we dit jaar de lichtjesroute konden laten doorgaan. We waren dan ook 

al volop bezig met de voorbereiding daarvan. De kinderen van het jeugdvakantiewerk wilden 

gaan beginnen met het knutselen van de lampionnen en vele ouders hadden zich al aangemeld 

om mee te komen helpen om alles in goede banen te leiden tijdens de route.  

Ook de groep rond de kerststal was al bezig met de voorbereiding. Alles tevergeefs. Want we 

hebben de oorlog nog niet gewonnen. Het was slechts een veldslag. Het virus heeft zich 

opnieuw gehergroepeerd. Nieuwe troepen hebben zich aangemeld met nieuwe betere wapens 

en zijn volop in de aanval gegaan.  

Onze ziekenhuizen liggen weer vol en de IC’s puilen uit. We mogen geen risico”s meer 

nemen. Er zit niets anders op dat ook dit jaar de lichtjesroute af te zeggen. Ook de kerststal zal 
niet worden geplaatst. We vinden dat ontzettend jammer en verdrietig. Het is zo’n mooie 

traditie geworden, de lichtjesroute en de kerststal. 

De maand december, maand van de warmte en gezelligheid, zal weer niet zo worden zoals we 

dat graag hadden gewild. Maar laat u niet uit het veld slaan. Maak er het beste van. Neem niet 

te veel risico’s. Het komt goed al duurt het misschien wat lang. Blijf positief. Pas goed op 

uzelf en geniet van elkaar. Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. 

 

Hartelijke groet, 

 
 

 

 

Muziekvereniging Juliana 
 
 
 
 
 

 

Uitstel van De Vrienden van Juliana Live 

 

Helaas, helaas. Muziekvereniging Juliana ziet zich genoodzaakt de op 28 en 29 januari a.s. 

geplande uitvoeringen van De Vrienden van Juliana Live tot nader bericht uit te stellen. 
De huidige coronamaatregelen belemmeren een optimale voorbereiding voor dit concert. 

Intensief repeteren met muzikanten en artiesten is nu niet mogelijk en de resterende tijd (als 

de maatregelen versoepeld zouden worden) is te kort om een topprestatie op het podium neer 

te zetten. Zo gauw het weer kan pakken we de draad weer op! 

Reeds gekochte kaarten blijven geldig, kopers hebben inmiddels een mail ontvangen met 

verdere informatie.  

 

Kijk voor de meest actuele informatie over de Muziekvereniging op Facebook, Instagram of 

op www.muziekverenigingjuliana.nl 

 
 

http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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Een nieuwe Kerststal In de Gildekapel 

 
Na meer dan 20 jaar dienst te hebben gedaan is de oude kerststal in de Gildekapel vervangen 

door een nieuwe. 

De oude stal was doordat hij opgebouwd was uit oude materialen zwaar en fors van omvang. 

Door jaarlijks opbouwen, afbreken en opslaan was hij wat minder solide geworden. 

Dit deed de kapelcommissie besluiten een nieuwe te maken. Een andere stal van aanzien en 

omvang als de vorige. Maar wel een waar de waardevolle beeldengroep stammende uit de 

Brusselse wereldtentoonstelling in 1958 mooi blijft, en is mede met de nieuwe stal zeker een 

bezoek waard. 

Met mooie kerstliederen op de achtergrond en een kaarsje brandend is het fijn om in de kapel 

in de kerstsfeer te vertoeven. De kapel is open vanaf zaterdag 17 december tot en met 
Driekoningen 6 januari van ‘s morgens 9 uur tot ‘s avonds 9 uur. 

 

Wij nodigen u graag uit voor een bezoek, toch houdt ook hier de corona maatregelen in acht. 

 

Het Gilde wenst u een zalige kerst. 
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl  
 

 

DE GEMEENSCHAPSLIJST INFORMEERT 

In het verleden hoorden we vaak dat inwoners niet precies weten waarom de gemeente iets 

wel óf juist iets niet doet. Daar zijn wij iets aan gaan doen via dit blad, onze website en 

facebookpagina. Met deze keer: 

• De kieslijst 2022 van de Gemeenschapslijst; 

• Ruimte voor Ruimte beleid vernieuwd; 

• Horecabeleid; 

• Vergaderkalender 2022. 

                                                    

De kieslijst 2022 van de Gemeenschapslijst: Ervaring en nieuw talent uit heel Someren. 

Op voordracht van het bestuur hebben de leden van de Gemeenschapslijst tijdens een 

Algemene Ledenvergadering de lijstvolgorde voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 

vastgesteld. Reeds in de schaduwraadvergadering van november werd Bart de Groot  unaniem 

als lijsttrekker gekozen. De kieslijst wordt vervolgens aangevuld met een mix van jong, 

jeugdig, nieuw talent en kandidaten met een brok aan ervaring. 

 

De nummers 2 tot en met 5 op de kieslijst: Stef, Annelieke, Daan en Jan 

2 ⃣   Op nummer twee komt Stef Kornuijt , Lieroppenaar, 21 jaar en student Politicologie. Sinds 

eind 2019 betrokken bij de Gemeenschapslijst en burgerlid in de commissie Ruimte.  

3 ⃣   Nummer 3 is Annelieke Huijerjans, 24 jaar, docent arbeidsrecht aan de Universiteit van 

Tilburg en woonachtig in Someren- Eind. Ze is sinds 2020 betrokken bij de partij en burgerlid 

in de Commissie Burger & Bestuur.  

4 ⃣   De nummer 4 is Daan Velings. 25 jaar, samenwonend met Pien in Someren-Eind, en 

werkzaam als jurist Vergunningen, Toezicht en Handhaving in de Gemeente Cranendonck. 

Daan heeft zich in korte tijd ontwikkeld als een kundig, goed onderlegd en getalenteerd 

raadslid. Hij zit sinds 2017 bij de partij en is inmiddels 4 jaar raadslid.  

5 ⃣   Naast deze 3 jeugdige ambitieuze kandidaten komt op nummer 5 Jan Adriaans Adriaans. 

Jan is getrouwd met Johanny, heeft twee zonen, en woont in Someren-Eind. Jan is 60 jaar en 

werkt bij Friesland Campina. Jan loopt al 12 jaren mee in de lokale politiek, eerst als 
burgerlid en nu alweer jaren als raadslid. Jan is werkelijk in alles geïnteresseerd op de 

politieke agenda en heeft daardoor een enorme schat aan ervaring.  

Samen met Bart de Groot als lijstrekker vormen bovenstaande vier kandidaten de top 5 van de 

Gemeenschapslijst. 

 

Guido Schoolmeesters wil met voorkeursstemmen gekozen worden! 

Na alles wat er afgelopen jaar is gebeurd, waarbij Guido werd ontslagen als wethouder door 

een meerderheid van de Gemeenteraad, heeft Guido aangegeven dat hij graag heeft dat het 

volk zich uitspreekt over zijn kwestie. Daarom heeft hij gevraagd om op nummer 10 te mogen 

staan tijdens deze verkiezingen. Het bestuur heeft dat verzoek gehonoreerd. Guido gaat 

proberen zijn grootste passie en hobby door middel van voorkeursstemmen een vervolg te 
geven. De partij steunt hem daar uiteraard volledig bij! 

 
Voor reacties:                                 Bart de Groot 06-22950343     Informatiebulletin januari 2022 

Jos Feyen 06-52569057             Patricia Buis-Iven 06-39300389              Daan Velings  06-53899941     
Jan Adriaans 06-46857334      Annelieke Huijerjans 06-29836172            Stef Kornuijt 06-40441288      

 

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WR1I2U60/Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl  
 

Ralf, Marc en Paul nieuwkomers in de top 
Ralf van Bommel, Marc Sanders (beide uit Someren-Dorp) en Paul Sanders (uit Lierop) zijn 

nieuwe gezichten in de top van de kieslijst van de Gemeenschapslijst. Alle drie hebben de 

afgelopen jaren de politiek wat nadrukkelijker gevolgd. Ze hebben in de lokale 

Gemeenschapslijst een partij gevonden waar zij zich thuis voelen en wiens gedachtegoed ze 

onderstrepen. Alle drie met de ambitie om in de toekomst wat meer te willen betekenen in de 

Somerense volksvertegenwoordiging. 

 

Jos, Patricia Buis-Iven en Tessa Raijmakers-Vestjens op de achtergrond 

Zowel Jos Feijen, Patricia Buis-Iven als Tessa Raijmakers-Vestjens hebben aangegeven een 

stapje terug te willen doen. Jos was 8 jaar lid van de Gemeenteraad van Someren. Patricia 
Buis-Iven is sinds 2017 betrokken bij de partij en de afgelopen periode actief als 

gemeenteraadslid. Tessa was burgerlid in de commissie Burger en Bestuur de afgelopen 

periode. Alle drie willen nog graag actief betrokken blijven bij de Gemeenschapslijst. 

Samen met de leden is het bestuur ervan overtuigd met deze sterke top 12 bezetting een goede 

uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 te kunnen behalen. De overige 38 

plekken worden komende maand ingevuld en bekend gemaakt. 

 

 
 

 
Voor reacties:                                 Bart de Groot 06-22950343     Informatiebulletin januari 2022 

Jos Feyen 06-52569057             Patricia Buis-Iven 06-39300389              Daan Velings  06-53899941     
Jan Adriaans 06-46857334      Annelieke Huijerjans 06-29836172            Stef Kornuijt 06-40441288      

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WR1I2U60/Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl  
 

De Gemeenschapslijst: Gewoon Doen! Al zestig jaar goed voor elkaar! 
De lijstvolgorde zoals die door de leden van de Gemeenschapslijst is vastgesteld: 

1. Bart de Groot 

2. Stef Kornuijt 

3. Annelieke Huijerjans 

4. Daan Velings 

5. Jan Adriaans 

6. Tessa Raijmakers-Vestjens 

7. Ralf van Bommel 

8. Marc Sanders 

9. Patricia Buis-Iven 
10. Guido Schoolmeesters 

11. Paul Sanders 

12. Jos Feijen 

 

Ruimte voor Ruimte beleid vernieuwd 

De afgelopen tijd is het beleid voor Ruimte voor Ruimte woningen geëvalueerd.  

De Ruimte voor Ruimte regeling is een beleidsregel van de provincie Noord-Brabant. Met 

deze regeling is het mogelijk om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing een nieuwe 

woning te ontwikkelen. Agrarische ondernemers ontvangen een financiële vergoeding voor 

het slopen van stallen, schuren of overige (agrarische) bedrijfsbebouwing. Op deze manier 

wordt het gebied ontdaan van ongewenste bedrijfsbebouwing en wordt verval voorkomen. 
Het doel van de Ruimte voor Ruimte regeling is kwaliteitsverbetering van het landschap.  

De Ruimte voor Ruimte regeling is geschikt voor zowel de stoppende veehouderij als voor 

particulieren die een woning in het buitengebied willen ontwikkelen. 

 

Onderdeel van dit beleid is het 

zoekgebied voor deze woningen, 

dit zijn de zogeheten 

bebouwingsconcentraties. Op 

locaties binnen dit zoekgebied 

kan worden afgewogen om een 

woning te bouwen. De 
belangrijkste vraag was dan ook 

of dit zoekgebied nog actueel en 

wenselijk was. Daarnaast zijn ook 

andere toepassingsregels voor de Ruimte voor Ruimte woningen geëvalueerd. 

 

Het nieuwe beleid, waar de gemeenteraad op 22 december 2021 over besluit, draagt bij aan 

een zorgvuldige evaluatie van zoekgebieden voor nieuwe woningen in het buitengebied en 

daarmee aan de beeldkwaliteit van het buitengebied. Tevens draagt dit voorstel bij aan een 

voorspoedig vervolg voor initiatieven voor ruimte voor ruimte woningen. 
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Wijziging horecabeleid  

De horeca neemt een belangrijke positie in 

binnen de gemeenschap. De horeca zorgt 

voor werkgelegenheid en is een stimulans 

voor toerisme en recreatie. Ook wordt de 

horeca gezien als sociale ontmoetingsplek, 

welke bijdraagt aan de leefbaarheid in de 

diverse woonkernen. Het is voor de 

gemeente dan ook van belang dat er goede 

horecavoorzieningen aanwezig zijn. 

In 2008 is het (huidige) Horecabeleid 
opgesteld en is daarna niet meer 

geactualiseerd. 

 

De gemeenteraad wordt nu voorgesteld om dit beleid aan te passen, zodat het weer beter past 

bij heel Someren. De concrete wijzigingen die voorgesteld worden, betreffen: 

 1. In te stemmen met een aangepaste sluitingstijd voor de ondergeschikte horeca in het 

buitengebied van 23.00 uur; 

2. De burgemeester de bevoegdheid te geven om voor de horecagelegenheden binnen de 

bebouwde kom een aparte sluitingstijd te kunnen laten vaststellen; 

3. Sluitingstijden bij de sport- en culturele verenigingen vast te stellen op 24.00 uur op 

maandag tot en met vrijdag en tot 22.00 uur op zaterdag en zondag; 
4. De sluitingstijd voor de droge horeca binnen de bebouwde kom te vervroegen naar 02.00 

uur, gelijk aan de natte horeca, met een uitzondering voor de collectieve festiviteiten; 

5. Het type horeca te beperken tot reguliere horeca en ondergeschikte horeca 

 

Op 22 december 2021 neemt de gemeenteraad een besluit.  

 

Vergaderkalender Schaduwraad 2022 

Dinsdag 11 januari  Dinsdag 8 februari   Dinsdag 8 maart 

Dinsdag 5 april  Dinsdag 10 mei   Dinsdag 7 juni 

Dinsdag 5 juli   Dinsdag 13 september  Dinsdag 18 oktober 

Dinsdag 29 november 
   

Schaduwraad  

Vele onderwerpen worden maandelijks tijdens onze Schaduwraadbijeenkomst besproken, tal 

van zaken die ons dorp en de hele gemeente aangaan. Graag vernemen wij wat u vindt van die 

onderwerpen! Dus kom ook naar de Schaduwraad telkens om 20:00 uur, digitaal of in 

Gemeenschapshuis de Einder. De Schaduwraad is de openbare achterbanvergadering van de 

Gemeenschapslijst iedereen is welkom ook al bent u geen lid. Heeft u vragen, kom meepraten, 

mail of bel ons: www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 
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Hallo beste leden, 

 

 

Helaas moeten ook wij, door Corona, het besluit nemen, om onze geplande activiteiten 

niet door te laten gaan. 

 

Dit wil zeggen dat we geen Kerststukjes gaan maken op 15 december en dat onze Kerst 

brunch op 18 december ook niet doorgaat. 

 
Net zoals jullie vinden we dit natuurlijk vervelend, maar de gezondheid van onze leden gaat 

voor alles.  

 

Wij wensen jullie allemaal toch hele fijne dagen toe, en zoals er reeds vaak gezegd is, kijk 

naar elkaar om en let op elkaar. 

 

Bestuur KBO Someren-Eind 
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    Team Samen ‘t Eind bedankt weer alle vrijwilligers en adverteereders 
    en wenst iedereen  

 


