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Nummer 6 

Juni 2022

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 23 juni. 

Daarna 21 juli, 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 

 

 

Advertenties  digitaal:  https://someren-eind.nl/dorpsblad-samen-t-eind/sponsoren/ 
 

 
 

 

 

Wegens aanschaf van een nieuwe printer is deze editie 2 weken later verschenen dan voorheen geplant was. 

mailto:samenteind@gmail.com
http://www.someren-eind.nl/
https://someren-eind.nl/dorpsblad-samen-t-eind/sponsoren/
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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 

         

 

Missen met Pinksteren 

Zaterdag 4 Juni om 18.00 uur is er een heilige mis. 

Zondag 5 Juni 1ste pinksterdag om 11.30 Eerste Heilige Communie. 

 

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 dan kan dat iedere tweede zondag van de maand. Neem contact op 

met het secretariaat van Franciscusparochie om een datum af te spreken: 

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 

 

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. 

 

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. 

about:blank
about:blank
about:blank
http://www.rkfranciscus.nl/
about:blank
about:blank
about:blank
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OPENINGSTIJDEN KERKHOF 

Zomer 9.00 - 20.00 uur. 
 

LOCATIERAAD  O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND 

 

Locatieraad  

Jo Van Diepen  Vlasstraat 13  493763   

Nelly van Houts  Haspelstraat 21 493100   

Anja Engelen   Brugstraat 22  492990 

 

Bereikbaarheid parochie/locatie Someren-Eind  06-17482545  

 

Contactpersonen werkgroepen parochie 

Piet van Houts             Haspelstraat 21  493100        Beheerder kerkhof 

Andrea Raaijmakers  Steenoven 22       06-18425008   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   492990       Bijdrage/ledenadm. 

Dori Engelen   Laarstraat 19   492981       Kerkhofadm. 

Koren 

Gerry Jansen    Loonhof 13   471056 Kinderkoor 

Erica Verhees   Haspelstraat 18     06-17054531 Gospelkoor 

 

 

                        1e Heilige Communie 
 

Op 5 juni 1e pinksterdag 11.30 uur doen de kinderen van groep 4 van Basisschool De Vonder 

de 1e Heilige Communie in De Einder. 

 
Ze worden begeleid door De Schut. 

Ze lopen een klein rondje door Someren-Eind. 

Beginnend bij Het Parkje aan de Van den Eijndenlaan.  

 

We zien jullie graag verschijnen langs de weg of in De Einder. Tot dan! 
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VOL VERTROUWEN DE TOEKOMST TEGEMOET 
 

In deze tijd van het jaar worden vele tuinen besproeid. Dat is nodig want het is lente en alles 

leeft, groeit en bloeit. Daar is voeding en water voor nodig. Zeker als de grond droog is. 

Voor het leven van een parochie zijn ook verschillende zaken nodig. Allereerst natuurlijk de 

mensen. Vele mensen in een grote verscheidenheid van betrokkenheid. Mensen die samen 

komen om hun geloof te vieren. Mensen die zich inzetten als vrijwilliger: activiteiten, zorg 

voor zieken en eenzamen, organisatie van de parochie, zorg voor onze begraafplaatsen, 

onderhoud van kerken en gebouwen, enzovoort. Daar zijn wij heel dankbaar voor! 

 

Verder heeft een parochie pastores nodig. Dit jaar is pater Zwirs verhuisd. En in januari werd 

bekend dat kapelaan van Overbeek een andere benoeming krijgt. Beiden zullen we missen. 

Maar … de bisschop van Den Bosch benoemt per 1 juli een andere priester in onze parochie. 

Een teken van vertrouwen in de toekomst. Deze priester zal met diaken Swaanen en 

pastoor Steijaert het pastorale team vormen en zij zien vol vertrouwen uit naar de toekomst.  

 

Naast mensen kan een parochie niet bestaan zonder financiële steun, zeker nu alle kosten zo 

hard stijgen. Daarom willen wij u vragen om de parochie dit jaar ruimhartig te ondersteunen.  

Uw financiële hulp is heel belangrijk voor de toekomst van katholiek leven in onze streek. 

 

Onze vrijwilligers zetten hun schouders eronder!  

Onze pastores zijn krachtig, gemotiveerd en vol ideeën!  

Helpt u ook mee om samen de toekomst in te gaan? 

 

Pastoor Steijaert, Kapelaan van Overbeek, Diaken Swaanen, Parochiebestuur en Locatieraden  

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar de volgende bankrekeningnummers. Vermeld bij de 

betaal-omschrijving svp uw adres. Dan kunnen wij de betaling op de juiste manier verwerken. 

     

Asten                NL44 RABO 0163 6400 09          Heusden            NL62 RABO 0103 6041 54  

Ommel    NL23 RABO 0103 6064 08          Lierop               NL32 RABO 0128 8011 23  

Someren-Dorp NL72 RABO 0148 0059 18           Someren-Heide NL46 RABO 0148 1008 64  

Someren-Eind  NL14 RABO 0148 0094 84           Sluis XIII          NL14 RABO 0148 0094 84    
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Wie wil ons oud papierteam komen versterken?  

 

 

Wandelsportvereniging Hermode  is op zoek naar nieuwe vrijwilligers (minimum leeftijd 18 

jaar) voor het ophalen van oud papier. 

Het ophalen gebeurt met behulp van  een perskraakwagen van Blink. Blink levert de 
chauffeur, onze vrijwilligers laden het papier dat in de bebouwde kom van Someren-Eind 

klaar staat. 

De datums waarop papier wordt opgehaald zijn voor dit jaar: 13 juni, 11 juli, 12 september, 

10 oktober, 14 november en 12 december. We beginnen om 18.00 uur.  

De inkomsten van het oud papier zijn heel belangrijk voor onze vereniging. Met dit geld 

kunnen wij activiteiten organiseren en ons clubhuis onderhouden. Als vrijwilliger oud 

papierteam krijg je bij onze vereniging een kleine vergoeding voor je hulp en wordt je 

uitgenodigd voor onze jaarlijks vrijwilligers bedankavond.  

Heb je zin om te komen helpen of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op. 

 
Wandelsportvereniging Hermode Someren-Eind 

Christian Weijnen tel: 0653323813 

e-mail: CWeijnen@knpmail.nl 

Website: www.hermode.nl 

about:blank
about:blank
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Hallo allemaal, 
 

 

Op Dinsdag 23 april hebben wij onze jaarvergadering gehad en hebben wij onze nieuwe 

bestuursleden mogen begroeten, Andrea Raaijmakers en Willy v.d. Voort. Er waren ongeveer 

50 personen op de vergadering. Tijdens deze vergadering werd er gevraagd naar de 

tegemoetkoming van de contributie van de KBO door zorgverzekeringen. Wij zijn dit na 

gegaan en inderdaad er zijn diverse zorgverzekeringen die het bedrag van de contributie terug 

betalen. Echter is ons advies om contact op te nemen met je zorgverzekering om dit na te 

vragen. 

 

Dan zijn we op 24 mei de hele dag weg geweest naar Zuid Limburg. Als eerste zijn we naar 
Margraten geweest, naar het Amerikaanse militaire kerkhof. Toch best indrukwekkend als je 

al die 8700 graven ziet en een momentje om bij stil te staan. 

 

   

 

 

 

 

 

 
We zijn ver gegaan naar Museum Vaals om daar te genieten van een heerlijke lunch. Na de 

lunch werden we rond geleid door het oude klooster, waar enorm veel beelden stonden van 

Heiligen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Na nog een drankje te hebben gedaan en rond gelopen te hebben in de kloostertuin, zijn we 

onder begeleiding van een gids door het zuiden van Limburg gereden, en zelfs een klein 

stukje Belgie.  

 

Rond 18.00 uur waren we weer terug in Someren-Eind, alwaar we bij Cees Velings nog 

hebben genoten van een heerlijk diner. Het was een schonne dag.  
 

Bestuursleden KBO Someren-Eind 
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De Dorpsondersteuner 

 
 

 

Gezocht Eindse vertegenwoordiger(s) Vrijheidsvuur De Peel / Someren 

Houd jij van het gevoel van vrijheid? Wil jij eens in de 4 jaar  het vrijheidsvuur voor 

Someren-Eind regelen? Vanuit iedere kern van Someren zitten vertegenwoordigers, helaas 

nog niet vanuit Someren-Eind. Daarom de vraag: Zijn er mensen die Someren-Eind willen 

vertegenwoordigen in de werkgroep Vrijheidsvuur De Peel / Someren? Wil je meer 

informatie? Neem contact met mij op.   

 

Oppascursus start weer in juni  

Heb je een kind dat graag wil oppassen? Hartstikke leuk om te doen, maar er komt ook best 

wat bij kijken. Wat dat allemaal is, komt aan bod bij de oppascursus. De cursus is voor 

jongeren tussen de 12 en 16 jaar. De jongeren krijgen handige tips. Zodat ze klaar zijn en de 

kennis hebben voor een betrouwbare avond oppassen. We hebben het over:  

- Kennismaken met het oppasgezin (kinderen en hun ouders) 

- Verwachtingen van ouders bespreken 

- Positief omgaan met kinderen  

- Spelen, eten, veiligheid en bedtijd 

Na afloop krijgen de jongeren een certificaat. Daarop staat dat ze hebben meegedaan en wat 

ze hebben geleerd. Leuk én handig om te laten zien wanneer ze ergens gaat oppassen.  

 
De gratis cursus is op alle dinsdagavonden in juni in het Onis Jongerencentrum aan de 

Lienderweg in Asten. Dinsdag 7-14-21-28 juni van 19:00 tot 20:00 uur.  

Aanmelden kan via: https://www.oniswelzijn.nl/agenda/oppascursus/ 

Heb je vragen? Jill Hoogwoud: (06) 33 66 37 13 of j.hoogwoud@oniswelzijn.nl. 

 

Beschuit met Liefde 

Sinds enkele jaren bestaat de werkgroep Beschuit met Liefde. Beschuit met Liefde vindt het 

belangrijk dat er veel aandacht is voor de relatie van partners. Vooral in tijden dat de kinderen 

klein zijn, gaat dat niet vanzelf. Op 23 juni 20.00 uur zal er een Webinar plaatsvinden met tips 

om je relatie gezellig te houden. Houd dit in de gaten op Instagram of Facebook: Beschuit met 
Liefde  

 

Maatschappelijk werk gemeente Someren 

Heb jij vragen of problemen waarbij je de hulp van Maatschappelijk werk Onis Welzijn kunt 

gebruiken? Maatschappelijk werk is tijdens kantooruren bereikbaar op 0493-441241 of via 

maatschappelijkwerk@oniswelzijn.nl. 

 

Ik ben er voor ondersteuningsvragen rondom zorg,  

welzijn, wonen, eten, activiteiten en vervoer.  

Mijn hulp is gratis.  

 
Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner  

Someren-Eind en Someren-Heide 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 

about:blank
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Onder de Beuk Matinee: Doe mee! 
 
2 jaar was er geen kermis in het Eind. Vorig jaar werd er geprobeerd om "Onder de Beuk" te 

organiseren, maar beide lukte helaas niet.  

Maar nu wordt er voor 2 vliegen in 1 klap gegaan. Het matinee "Onder de Beuk" in de tuin 

van de pastorie, op kermiszondag. Da's echte synergie. Georganiseerd door Eindse mensen, 

maar zeker niet alléén voor Eindse mensen: Iedereen moet zich welkom voelen.  

 

Tussen 11 uur ’s morgens en 16 uur ’s middags kan er gedanst, gegeten, gedronken, gebuurt 

en gelachen worden. Mooier kan toch haast niet? 

 

Om 11 uur staat men paraat met spek en eieren. Amusement en vermaak door onze Eindse 
Partyband Kl!K, de Einder Muzikanten,Timeless, het dans duo Toon en Maria uit Lierop 

(bekent van de dansmarathon) en de Strakke Kettingband. Een podium, tentje, tap en 

dansvloer maken het compleet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vrijwilligers en participanten van de Pastorie, het Kermiscomité en de Dorpsraad organiseren 

deze dag. Met als doel dat velen een graantje meepikken van dit matinee: De kermis, de 

andere horeca gelegenheden en de jeugd. Met als motto: "Heb het leuk rondom de beuk!".  

 

Tot 25 juni bij "Onder de Beuk".  We hopen jullie allemaal te zien! 

Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij Twan vd Moosdijk 
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Clubkampioenschap en wisselbekers schieten bij Gilde St. Lambertus 

 

Op zaterdag 18 juni 2022 wordt er geschoten voor de clubkampioen van het Gilde St. 

Lambertus. Iedereen die lid is van het Gilde en ouder is dan 16 jaar en een geldig I.D. bij 

heeft mag aan deze wedstrijd deelnemen. De clubkampioen wordt geschoten op alle bomen 

met een geweer naar keuze (vier bomen opgelegd en één boom vrije hand). Alle punten 
worden bij elkaar opgeteld. Degene met de meeste rake schotten, is de winnaar. Bij een gelijk 

aantal punten moeten de schutters afkampen.  

 

Ook worden er op zaterdag 18 juni 2022 diverse wisselbekers verschoten, namelijk: 

 

De Driek Lomans wisselbeker 

Bij deze wisselbeker wordt er geschoten met twee geweren van het Gilde op twee aparte 

bomen (telkens zes schoten per boom). Degene met de meeste rake schoten is de winnaar. Als 

er meerdere schutters zijn die hetzelfde aantal punten hebben, wordt er door deze schutters 

afgekampt.  
  

De Jan van Tieskes wisselbeker 

Hieraan mogen alleen dames deelnemen. Deze wisselbeker wordt verschoten op de puist. 

Dames mogen omstebeurt op een houten blok schieten. Degene die het laatste stuk hout naar 

beneden haalt is de winnaar. 

 

De Robbert van de Broek wisselbeker  

Deze wisselbeker wordt geschoten op de vrije hand.  

 

De wisselbeker ter nagedachtenis aan Willem Lomans  

Deze beker is na het plotselinge overlijden van de hoofdman, Willem Lomans, door de 
Margareta schut (de meeste mensen kennen deze schut als de kermisschut. Deze is alleen op 

maandag tijdens de kermis in Someren-Eind actief) beschikbaar gesteld, zodat Willem 

Lomans altijd in de gedachte van het Gilde zal blijven. Jaarlijks strijden de leden van het 

Gilde St. Lambertus om deze wisselbeker. De wisselbeker kan nooit eigendom worden van 

een schutter. Bij deze wisselbeker wordt er op drie bomen geschoten met drie geweren van 

het Gilde, telkens drie schotten per boom. Degene met de meeste rake schotten is de winnaar. 

Als er meerdere schutters zijn met een gelijk aantal punten, moeten deze schutters afkampen 

tot er een winnaar overblijft. 

 

Als je interesse hebt om eens te komen schieten bij het Gilde, kom dan naar schietterrein 

‘DE KOLENBOER’ aan de Boerenkamplaan 79 op zaterdag 18 juni 15.30 uur.  

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Adrie van de Laar  (06-53210883).   
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          Buurtschap Sluis XIII 

 

AFSCHEID PIET GERAERTS  

 

Op de jaarvergadering van 6 april j.l. van 
buurtschap Sluis 13 is er officieel afscheid 

genomen van beheerder Piet Geraerts. Piet 

heeft in januari 2021 al besloten om na 28 

jaar trouwe dienst te stoppen. Hij heeft zijn 

taken inmiddels overgedragen aan Toos 

Maas. Vanwege de pandemie hebben het 

Stichtingsbestuur en de buurtbewoners 

helaas niet eerder afscheid kunnen nemen 

van hem. Namens het Stichtingsbestuur en 

heel de gemeenschap mogen we Piet heel 

hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet 
en wensen hem, samen met Nelly, alle goeds 

toe in Someren. En natuurlijk zien we hen 

beiden graag nog vaak terug in de Smelen. 

 

Voorzitter Henk Vestjens (l) van 

Stichtingsbestuur Sluis 13 bedankt  

Piet Geraerts (r). 

 

 

 

Afscheid van de KVV 
 

Na bijna 74 jaar KVV of een andere naam,  

sta ik nu hier voor de laatste keer vooraan. 

Na zoveel jaren is er veel dat we gaan missen,  

zoals dagjes uit, fietsen, puzzeltochten, gourmetten. 

Met moederdag, hobyavonden, kerstvieringen en nog veel meer, 

ook de verjaardagskaarten kregen jullie voor de laatste keer. 

Danzij jullie was dat alles gezellig hoor, we gingen er samen voor! 

Zonder tranen zeg ik vrolijk dankjewel hiervoor! 
Zeer zeker wil ik namens ons allen Martien en Angelique bedanken voor hun gastvrijheid, 

Chapoo, wij vinden jullie zo!!! 

Dat roep het hele bestuur in koor, 

ook die wil ik bedanken, Fransien, Zus, Ria en zeker Tonnie mijn rechterhand,  

samen hebben wij het geweldig met elkaar gehad. 

Zo fijn, zodat deze dag voor ons een mooie herinnering mag zijn! 

Op 7 Mei hebben we samen in Ommel bij Maria een kaarsje laten branden. 

Voor al onze leden en daarna een ijsje bij Hartentroef dat we zeker niet waren vergeten! 

Dit was het dan, bedankt voor alles, ik mis jullie !!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Riek Heijblom 
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Informatiebulletin juni 2022 
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 

Instagram- en Facebookpagina. Met deze keer: 

- Voortgang formatie nieuwe coalitie; 

- Jeu de boules-baan Someren-Eind; 

- Evaluatie actualisatie bestemmingsplan buitengebied;  

- BuitenBeter-App; 

- Schaduwraad.  

 

Voortgang formatie nieuwe coalitie 

Vorige week heeft de Gemeenschapslijst samen met LSH alle fracties op de hoogte gebracht 

dat we graag het gesprek aangaan met zowel CDA als Wij zijn Someren/VVD. Een gesprek 

met 4 partijen om te kijken naar de mogelijkheden om te komen tot een nieuwe coalitie voor 

de komende 4 jaar. Zowel CDA als Wij zijn Someren/VVD hebben positief gereageerd op die 

uitnodiging en gaan gezamenlijk met ons in gesprek. Vanwege drukte en vakantie zal dit 

gesprek pas begin juni plaatsvinden. Maar we blijven hopen op een snelle afronding en gaan 
ervan uit dat de Gemeenschapslijst zeker onderdeel zal uitmaken van de nieuwe coalitie. 

 

Jeu de boules-baan Someren-Eind 

De Gemeenschapslijst heeft tijdens de raadsvergadering van mei aandacht gevraagd voor de 

brief van de Jeu de boules vereniging Someren-Eind. Een vereniging die een aantal jaren 

geleden is opgericht en intussen uit een grote groep inwoners bestaat. Een grote groep burgers 

die naast graag Jeu de Boules ook heel veel vrijwilligerswerk bij diverse verenigingen doen of 

hebben gedaan. 

Met een financiële bijdrage van de gemeente zin destijds de Jeu de boules-banen aangelegd. 

De Jeu de boules vereniging helpt de gemeente met het bijhouden van het openbaar groen om 
de banen. Dat is dan ook goed zichtbaar, want sinds zij op die plek hun banen hebben liggen 

ligt er alles spik en span bij. Dat was in het verleden wel anders.  

Zij vragen aan de gemeente een 

watertappunt en een elektriciteitsaansluiting 

voor dat onderhoud zodat ze ook een kopje 

koffie of thee kunnen drinken. Daarbij willen 

ze graag meehelpen om dat mogelijk te 

maken. 

De Gemeenschapslijst heeft het college 

gevraagd om hier positief in mee te denken 

en willen op de hoogte gehouden worden 
van de voortgang. 

 

 

 

 
Voor reacties:                          
Guido Schoolmeesters   06-25168054     Bart de Groot 06-22950343    Stef Kornuijt  06-40441288   

Annelieke Huijerjans     06-29836172     Daan Velings  06-53899941    Jan Adriaans  06-46857334    
 

../../../../Gebruiker/AppData/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WR1I2U60/Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
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Informatiebulletin juni 2022 
Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl 

 

 

Evaluatie actualisatie bestemmingsplan buitengebied 

In de raadsvergadering van mei 

heeft de Gemeenschapslijst een 

amendement mede ingediend om 

de aanpassingen in het beleid naar 
aanleiding van de evaluatie nog 

beter te maken. Met name op het 

gebied van communicatie en het 

oplossingsgericht meedenken 

vinden wij dat het college ernstig 

tekortschiet. Ook willen we niet 

dat controles en handhaving 

onnodig moeilijk en te kostbaar 

worden. Wij vragen om mee te 

denken met mogelijkheden voor 

opslag, meer mogelijkheden voor Zzp’ers, persoonsgebonden ontheffingen en niet strenger 
dan de bestaande regels voor erfbeplanting te zijn. Ook willen we dat er gekeken gaat worden 

naar bestaand beleid op diverse terreinen en daar flexibelere regels voor te gaan maken.  

 

BuitenBeter-app 

Het is al volop lenteweer en dat betekent dat we ook weer meer 

naar buiten gaan. Liggen stoeptegels niet goed, zijn 

lantaarnpalen defect of is er iets anders buiten wat niet in orde 

is? Meld het met de BuitenBeter-app! Deze app is zowel te 

vinden in de ‘Google Playstore’ als in de ‘App Store’.  

De app is eenvoudig in gebruik. Open de app, maak een foto, 
zoek de locatie, beschrijf het probleem en verzenden maar! Per 

e-mail krijg je direct een bevestiging en uiteindelijk ook een 

reactie vanuit gemeente.  

 

 

Schaduwraad 2022 

De Gemeenschapslijst profileert zichzelf als dé lokale partij voor heel Someren. Om die reden 

zullen wij in de toekomst ook vaker onze achterbanvergadering buiten Someren-Eind gaan 

houden. Dit jaar vindt de Schaduwraad nog plaats op: 

Dinsdag 7 juni, Dinsdag 5 juli, Dinsdag 13 september, Dinsdag 18 oktober en  

Dinsdag 29 november steeds om 20.00uur 
  

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.gemeenschapslijst-someren.nl 

 

 
Voor reacties:                          
Guido Schoolmeesters   06-25168054     Bart de Groot 06-22950343    Stef Kornuijt  06-40441288   

Annelieke Huijerjans     06-29836172     Daan Velings  06-53899941    Jan Adriaans  06-46857334     

../../../../Gebruiker/AppData/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WR1I2U60/Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
http://www.gemeenschapslijst-someren.nl/

