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Nummer 9 

Oktober 2022

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 20 oktober. 

Daarna 20 november, 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/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

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                                     secretariaat@rkfranciscus.nl  

                              06-24339494                     Asten 0493-691315 

         

 

Beste mensen, 

 

Nadat er vanaf 1 juli een einde kwam aan de reguliere vieringen op zaterdagavond, zijn we 

gaan nadenken over de mogelijkheid om op een doordeweekse dag de mis te vieren in de 

Einder, ingang Lambertusstraat. 

Nu kunnen we u meedelen dat pastoor Steijaert bereid is om 1 keer per maand, op 

maandagochtend om 9.00 uur, de mis te vieren in Someren-Eind. 

We zijn hiermee begonnen op 5 september en zonder onverwachte omstandigheden gaan we 

de mis elke 1e maandag van de maand vieren. Hiervoor hebben we de sacristie van de Einder 

ingericht tot vaste kerkruimte, waar 15 tot 20 personen een zitplaats kunnen vinden. 

De grote zaal blijft ter beschikking voor uitvaarten, 1e Communie, jubilea enz. 

Voor vragen of informatie: Nelly van Houts, 06-17482545. 

Na afloop van de mis is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie te drinken.  

 

Met vriendelijke groet, Locatieraad Someren-Eind. 

 

CONTACTPERSONEN LOCATIE O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING 

SOMEREN-EIND 

 

Locatieraad  

Jo Van Diepen  Vlasstraat 13  493763/ 06-20495740 

Nelly van Houts  Haspelstraat 21 493100/ 06-17482545  

Anja Engelen   Brugstraat 22  492990/ 06-13875424 

 

Beheerder kerkhof 

Piet van Houts   Haspelstraat 21  493100/ 06-17482545 

 

Dopen, huwelijken en uitvaarten 

Dopen zijn mogelijk in Someren-Eind in de gilde kapel aan de Brugstraat en in de  kerkruimte 

van de Einder, elke tweede zondag van de maand. Om een datum vast te leggen kunt u contact 

opnemen met het secretariaat in Asten. 

 

Voor huwelijken en uitvaarten neemt u contact op met het secretariaat of met pastoor 

Steijaert. Zie kader. 

 

Openingstijden kerkhof en Mariakapel:  

Zomer 9.00 uur- 20.00 uur. Winter 9.00 uur- 17.00 uur. 

about:blank
about:blank
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De Dorpsondersteuner 
 

Boodschappenvragen 

Iedere dinsdag en donderdag van 10 tot 11 uur kunt in de Einder terecht met uw vragen over 

boodschappen. Marie-José of Cindy zullen meedenken over wat mogelijke oplossingen zijn 

voor uw boodschappenvragen. Op andere momenten kunt natuurlijk Cindy bellen of mailen.  

 

10 november is Mantelzorgdag 

Zorgt iemand uit Someren al lange tijd voor je? Wil jij degene die altijd voor je klaarstaat een 

attentie geven? Hem of haar bedanken voor de mantelzorg die je ontvangt? Vraag dan de 

mantelzorgattentie aan. Een kleinigheidje dat in de week van 10 november (dag van de 

mantelzorg) wordt bezorgd aan huis door vrijwilligers van de werkgroep mantelzorg. 

Aanmelden hiervoor kan bij Jenny van Keulen, coördinator Steunpunt Mantelzorg: 

j.vankeulen@oniswelzijn.nl of 06 18 81 93 54 of bij de Dorpsondersteuner 

LET OP: aanvragen tot en met 17 oktober. 

 

Mantelzorgcompliment 2022 

Per 1 september kan het Mantelzorgcompliment 2022 bij de gemeente Someren aangevraagd 

worden.  

Het mantelzorgcompliment samengevat:  

Voor wie? Mantelzorgers die langdurig en onbetaald zorgen voor iemand die in de gemeente 

Someren woont. Tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden.  

Wat? Het mantelzorgcompliment is een financiële bijdrage van € 70,-.  

Hoe? De mantelzorger en zorgvrager dienen samen de aanvraag in. Dat kan tot 1 december 

2022 op verschillende manieren:  

- Via een digitaal formulier op www.zosomeren.nl/Mantelzorgcompliment 

- Een formulier ophalen bij de gemeente Someren, Steunpunt mantelzorg of een van de 

dorpsondersteuners. 

Eenmalige energietoeslag 

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan daarom moeilijk zijn 

om uw energierekening te betalen. Gemeente Someren stelt daarom onder voorwaarden een 

bijdrage van € 800 per huishouden beschikbaar. Dit bedrag is verhoogd met € 500,- naar 

eenmalig € 1.300,-. De tegemoetkoming is eenmalig. Iedereen die er recht op heeft, krijgt 

hetzelfde bedrag. Deze regeling wordt voor Someren uitgevoerd door de gemeenschappelijke 

regeling Peelgemeenten. De aanvraag dient vóór 1 januari 2023 binnen te zijn. Wat, hoe en 

waar kun je lezen op www.zosomeren.nl  Als je hierbij hulp nodig hebt, kun je op 

dinsdagmiddag 13.30-14.30 uur terecht bij Hulp bij Formulieren Onis Welzijn in de Ruchte in 

Someren.  

 

Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, 

wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u me bellen. 

 

Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner Someren-Eind 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 

 

about:blank
http://www.zosomeren.nl/
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Geen buurtsuper in Someren-Eind 
 

 

 

Dinsdag avond 20 september waren een 50 tal inwoners in de Einder aanwezig om de 

bevindingen te horen van de werkgroep voor behoud van een buurtsuper in Someren-Eind. De 

werkgroep heeft in eerste instantie gezocht naar een ondernemer die de bestaande buurtsuper 

zou willen overnemen. Er melden zich wel enkele mensen die in de winkel wilden komen 

werken , maar niet als ondernemer aan de slag wilden gaan. Daarmee was behoud van de 

huidige buurtsuper erg moeilijk geworden. De werkgroep heeft daarna de mogelijkheden 

onderzocht van een nieuwe volwaardige supermarkt op een nieuwe locatie in Someren-Eind. 

Het oog viel om meerdere redenen op de ETEC locatie aan de Boerenkamplaan. De huidige 

eigenaar verleende hierbij alle medewerking. De Plus supermarkt leek in eerste instantie 

geïnteresseerd. Maar na een week kreeg de werkgroep het bericht dat de Plus supermarkt niet 

verder wilde. Oa het gering aantal inwoners, te klein achterland, weglek naar supermarkten in 

Someren waren de belangrijkste beweegredenen. 

 

Ook in gesprekken met de Spar, Albert Heijn, Jumbo en  Boon organisatie werden dezelfde 

redenen genoemd om niet te willen starten met een nieuwe supermarkt in Someren-Eind. 

Momenteel loopt er nog een verzoek bij de Aldi supermarkt, maar de werkgroep heeft daar 

niet veel vertrouwen meer in.  

 

De werkgroep heeft geconcludeerd dat Someren-Eind te klein is voor een volwaardige 

supermarkt. De huidige energie prijzen maken het momenteel totaal onmogelijk om in welke 

vorm dan ook de huidige buurtsuper voort te zetten. 

 

Op 1 oktober  heeft Someren-Eind geen supermarkt meer. De slager is al gestopt en de bakker 

stopt per 1 januari. De rijdende winkel van de firma Smeets kan misschien voor enkele 

inwoners een oplossing zijn.  

 

Wat nu? 

Wat als jij nu geen boodschappen meer kunt doen?  

Iedere dinsdag en donderdag tussen 10  en 11 uur kun je binnenlopen in de Einder.  

Marie-José (beheerder) of Cindy (dorpsondersteuner) zullen dan samen met jou kijken naar 

een oplossing voor jouw boodschappen. Misschien is de rijdende winkel een oplossing of wil 

je leren online bestellen van boodschappen. Of is een andere oplossing nodig om te zorgen dat 

jij toch vooruit kunt. Loop gerust binnen en deel je zorgen. 
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UITWISSELINGSCONCERT “CON AMORE” 
 

Op zaterdag 8 oktober organiseert zangvereniging “Con Amore” een uitwisselingsconcert. De 

andere deelnemende koren zijn dameskoor “Femmes Vocales” uit Meijel en Vocal Group 

“Enjoy Together” uit Ysselsteyn (Lb.). 

 

Door de diverse samenstelling van de koren en de verschillende repertoires belooft het een 

heel gevarieerd concert te worden.  

 

Voor “Con Amore” wordt het de eerste uitvoering onder leiding van de nieuwe dirigent Wim 

Reijnders. 

 

U bent van harte welkom op 8 oktober 

om 20.00 uur in MFA “De Einder” 

Einderplein 1 te Someren-Eind.  

 

De toegang is gratis. 
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Buurtbus Someren Eind 

 
Op de laatste verkiezingsbijeenkomst van onze Gemeenschapslijst is gebleken dat zelfs onze 

plaatselijke politici niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden van openbaar vervoer in 

Someren Eind. Nu ik al een aantal jaren alweer zelf als vrijwilliger op de Buurtbus rijd, valt 

het me op dat de inwoners van Someren Eind niet veel gebruik maken van deze bus. 

 

Nadat ik door iemand benaderd ben met de vraag hoe vaak en waar naar toe we rijden wil ik 

graag het schema vermelden in “Samen  ’t Eind” zodat het mes misschien aan twee kanten 

gaat snijden, een betere bezetting van de bus en minder belasting van de natuur door onnodig 

autoverkeer. 

 

De ene  bus komt vanaf  7.56 uur elk uur in Someren Eind en rijden dan richting Weert station 

met een reistijd van 25 minuten en je kunt tot 17.37 uur terug.  

 

De andere bus komt vanaf 8.56 uur elk uur en rijdt via Someren richting station Maarheeze 

met een reistijd van ook ca. 25 minuten en hier kun je mee terug tot 17.02 uur. In Someren 

bestaat dan de mogelijkheid om over te stappen op de bus naar het ziekenhuis Geldrop 

(reistijd 1.25 uur) of ziekenhuis Deurne (reistijd 1.15 uur) 

 

Voor bijvoorbeeld richting station Maarheeze kan men echter ook kiezen voor een stukje 

fietsen en dan opstappen op de kruising Kerkendijk/Nieuwendijk. 

 

Voordeel van een buurtbus is de kleinschaligheid, waardoor een chauffeur, mits op de route, 

ook wel eens op een andere plaats als de halte wil stoppen. 

 

Belangrijk echter voor ons allemaal is dat we gebruik blijven maken van de mogelijkheden, 

daar anders misschien de bus geheel uit ons dorp zou kunnen verdwijnen.  

Alle vertrektijden kunt u vinden op de website www.9292.nl 

 

Henny Lammers 

 

 

Vertrektijden Halte Sluisstraat  

   

Bus richting Weert  Bus Richting Someren Maarheeze 

7.56    

8.56  8.56 

9.56  9.56 

10.56  10.56 

11.56  12.02 

12.56  13.02 

14.02  14.02 

15.02  15.02 

16.02  16.02 

17.02  17.02 

 

Overige haltes in Someren Eind, Braamstraat, Sluis 12 en Sluis 13. 

http://www.9292.nl/


7 

 

 

 

Programma EVA oktober 2022 
 

Op woensdag 5 oktober is de jaarvergadering van EVA. 

Alle leden zijn van harte welkom. 

Zoals gebruikelijk komen het jaarverslag, financieel verslag en presentatie van het nieuwe 

programma aan bod. 

Dit jaar hebben we ook 5 jubilarissen. 

Aanvang 20.00 uur in zaal “Jan van Tieskes” 

 

Verslag dagreis 14 september. 

Op woensdag 14 september brachten we met 44 leden een bezoek aan Gouda. 

Bij Ambachtelijk Gouda kregen we een stroopwafel met koffie/thee en uitleg van 

verschillende ambachten die plaats vinden of vonden in de stad Gouda. 

Daarna konden we in de binnenstad van Gouda genieten van een heerlijk broodbuffet bij 

Bergs Bakery. 

In de middag hadden we nog even tijd om de stad te bezoeken.  

Om 16.30 vertrok de bus weer richting Someren Eind om lekker te dineren bij De 

Plattevonder. 
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Muziekvereniging Juliana 
 

 

Eerste voorronde Maestro 2022 

 

Na hun bekendmaking net voor de vakantieperiode is het even rustig geweest voor de 

Maestro’s, maar nu gaat het voor hen dan echt beginnen. Tijdens de eerste voorronde 

op zondagmiddag 2 oktober kunnen ze als dirigent voor het harmonieorkest van 

Muziekvereniging Juliana laten zien wat ze in hun mars hebben. Deze voorronde vindt 

plaats in MFA De Einder, begint om 14:00 uur en is gratis toegankelijk. 

 

Maestro’s Anneke van de Laar, Esther Deimann, Gijs van de Manakker, Dieuwer van den 

Boomen, Koen Wijnen en Rene de Jonge zullen een klassiek harmoniestuk gaan dirigeren. 

Als enige voorbereiding hierop kregen ze een opname van het muziekstuk plus 20 minuten 

repetitietijd met het harmonieorkest. Met behulp van hun “buddies” (elke Maestro kreeg een 

harmonie-lid als coach toegewezen) hebben ze voor de rest hun eigen voorbereiding ingevuld.  

Een deskundige jury, bestaande uit Maestro 2019 Denis van Eijk, Tjeu Snoek en Magda 

Schoolmeesters zal hun prestaties beoordelen en hen de eerste punten toekennen. 

Die punten nemen ze mee naar de tweede voorronde op zaterdagavond 5 november, ook in De 

Einder.  

De grote finale, waarin uiteindelijk de winnaar zich “Maestro 2022” mag noemen, zal 

plaatsvinden op zaterdag 17 december in de bedrijfshal van Groentekwekerij Van den Einden, 

tijdens de Muziekfeesten. 
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Jawel, u las het goed, Muziekfeesten in Someren-Eind! 

 

Na enkele jaren van afwezigheid zijn de Muziekfeesten weer terug in Someren-Eind. 

Niet meer in een feesttent of op het Einderplein, maar dit keer in de bedrijfshal van 

Groentekwekerij Van den Einden aan Nieuwendijk 115a. Van vrijdag 16 t/m zondag 18 

december a.s. presenteert Muziekvereniging Juliana hier een zeer afwisselend 

programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de bekendheid van de naam Muziekfeesten is besloten om de grotere evenementen 

van de vereniging onder deze titel voort te zetten. Een editie kan uit één of meerdere 

onderdelen bestaan, ingevuld door de verschillende geledingen van de Muziekvereniging. 

 

Het programma ziet er dit keer als volgt uit: 

Vrijdag 16 december:  Big Fun Band: Nog één keer knallen! 

Zaterdag 17 december: Maestro-finale 

Zondag 18 december:  Evenement voor de jeugdige muzikanten. 

 

Voor vrijdag 16 en zaterdag 17 december kunnen aparte of combi-tickets gekocht worden. 

Entree voor de Big Fun Band bedraagt € 12,50, voor de Maestro-Finale € 16,50.  

Een combi-ticket voor vrijdag en zaterdag kost € 22,50 (de genoemde prijzen per ticket zijn 

exclusief € 1,- reserveringskosten). Tickets zijn te bestellen via 

www.muziekverenigingjuliana.nl. 

 

 

Concert Slagwerkgroep 

 

Op zondag 9 oktober a.s. geeft slagwerkgroep Juliana een concert samen met 

slagwerkgroep Stiphout. Dit concert vindt plaats in MFA De Einder en begint om 14:30 

uur. Toegang is gratis. 

Slagwerkgroep Juliana staat onder leiding van Harold Vinclair, de groep uit Stiphout heeft 

Rob van der Sommen als dirigent. Geen onbekende in Someren-Eind, van 2004 tot 2009 had 

hij deze functie bij Juliana.  

Voor slagwerkgroep Juliana is dit het laatste concert van dit jaar. De groep gaat zich daarna 

richten op het jubileumconcert in het najaar van 2023, ter ere van het 70-jarig bestaan. 

 

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

op www.muziekverenigingjuliana.nl 

 

http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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CARNAVAL 2022/2023 

Het carnavalsseizoen gaat weer beginnen.  
Hopelijk kunnen we er weer een vol jaar  

tegenaan.  
 

Ons Prinsenpaar is er in ieder geval klaar voor!  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
ENKELE DATA OM ALVAST TE NOTEREN   

vrijdag 4 november  Algemene Vergadering en Onderonsje 
zondag 20 november  Jeugdprinsenbal 

dinsdag 8 december  Kaartverkoop Zanikavond 
 

Tijdens de Algemene Vergadering op 4 november wordt het complete 
programma gepresenteerd. De uitnodiging hiervoor volgt nog.  

 
14 SEPTEMBER VERS EN GEZOND ACTIE  

Op woensdagavond 14 september jl. gingen de 
vrijwilligers van CV De Plattevonder weer langs de 

deuren om de Vers en Gezond pakketten te 
verkopen. We willen iedereen hartelijk danken voor 

de aankoop van de pakketten, alle vrijwilligers voor 

hun inzet en onze Eindse tuinders voor het 
aanleveren van de verse producten.   
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Bridgeclub Someren-Eind 
 

 

Zin om te leren bridgen? Hier is je kans! 

Binnenkort start er een bridgecursus. Hieronder lees je er wat meer over. Ook hoe je meer te 

weten kunt komen over bridge. Meer informatie vind je op de website 

www.bridgepromotiesomeren.nl  

 

Wat is bridge 

Bridge is een kaartspel dat je met vier personen speelt. Het maakt daarbij niet uit of je ‘goede’ 

of 'slechte’ kaarten hebt want je kunt altijd winnen! Het is een denksport dat je zowel thuis als 

op een club kunt spelen. Als lid van een club ontmoet je vele andere bridgers. Het is een 

sport waarbij je mentale gezondheid voorop staat. Bridge is laagdrempelig en iedereen kan het 

leren. En wij helpen je daarbij. 

 

Starten? Goede basis, snel gaan spelen 

Als je je aanmeldt bij één van de verenigingen in Someren dan kun je starten met een cursus. 

Als je dat vóór 16 oktober 2022 doet dan kost die cursus (inclusief lesmateriaal en een jaar 

lidmaatschap bij één van de Somerense bridgeclubs) maar € 70,00. Na 16 oktober 2022 betaal 

je € 80,00. Op de bridgeclub waar je gaat beginnen na de cursus is begeleiding aanwezig 

zodat je een goede start maakt op de club. 

 

Kom eens kijken op een club 

Kom vrijblijvend een keer kijken bij één van de bridgeclubs in Someren. Er wordt meerdere 

dagen per week gebridged, zowel ’s middags als ’s avonds.  

Kijk op www.bridgepromotiesomeren.nl voor meer details. 

 

Vragen? 

Kijk op de website www.bridgepromotiesomeren.nl  

of bel Henk van der Ven: 06-20535061 

 

 

 

 
 

 

http://www.bridgepromotiesomeren.nl/
http://www.bridgepromotiesomeren.nl/
http://www.bridgepromotiesomeren.nl/
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Onder de titel “Het loopt op rolletjes” is gedurende de maanden september – december 2022 

in De Einder een expositie te zien van werken van Anneke Blankennagel. 

Na het schilderen in aquarel en acryl is zij vanaf begin 2019 gaan experimenteren met een 

techniek van opgerold papier in combinatie met het werken met linnen, karton en andere 

materialen. Inspiratie voor deze kunstwerken vindt zij bij bekende schilders, zoals Picasso of 

Modigliani. Ook de natuur en religie kunnen soms een inspiratie zijn. Laat iedereen die de 

expositie bezoekt er een beetje vrolijker vandaan komen. 

De Einder, Einderplein 1, 5712 CE Someren-Eind  

Tel. 0493 491 993 

 www.gemeenschapshuis-de-einder.nl   

 

Voor informatie over de schilderijen:  

Anneke Blankennagel 

Tel. 06 40 716 909 

e-mail: blankennagel.an@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.gemeenschapshuis-de-einder.nl/
about:blank
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Informatiebulletin oktober 2022 
www.gemeenschapslijst-someren.nl 
info@gemeenschapslijst-someren.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: 

- Huisvestigingsplan onderwijs; 

- Exploitatievergunning Horeca; 

- Voedselbos; 

- Biz-Someren; 

- Schaduwraad. 

 

Huisvestigingsplan onderwijs 

In 2019 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2019-2033 door de gemeenteraad 

vastgesteld. Dit plan geeft een meerjaren visie op de noodzakelijke onderwijshuisvesting voor 

onze gemeente. In het plan was een stabilisatie/afname van het aantal leerlingen op lange 

termijn te zien. 

Echter als gevolg van woningbouwontwikkeling en de stijging van het aantal geboorten gaat 

het aantal leerlingen in onze gemeente de komende jaren toenemen in plaats van dalen of 

stabiliseren. Deze groei heeft consequenties voor de bestaande onderwijsgebouwen.  

Als gevolg van deze constateringen is opnieuw gevraagd om te kijken naar de gewenste 

invulling van de onderwijshuisvesting voor onze gemeente. In dit traject zijn de betrokken 

schoolbesturen Prodas en PlatOO meegenomen.  

Met de planvoorstellen verbouw Varendonck College en nieuwbouw basisschool ‘t Rendal is 

reeds gestart.  

Voor de verbouw Varendonck College is de verwachting dat eind 2022 de aanbesteding van 

de verbouw plaatsvindt. Na het beschikbaar stellen door de gemeenteraad van het gevraagde 

krediet, kan de aanvraag om nieuwbouw van Leerrijk, extra uitbreiding ’t Rendal en de 

aanvraag om uitbreiding van De Ranonkel worden toegekend. Met deze planvoorstellen kan 

dan gelijk worden gestart met de verdere uitwerking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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          

http://www.gemeenschapslijst-someren.nl/
mailto:info@gemeenschapslijst-someren.nl
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Exploitatievergunning Horeca 

Op 31 mei 2022 heeft het college van B&W het horecabeleid vastgesteld. In dit beleid is een 

exploitatievergunningplicht opgenomen voor alle horecagelegenheden. Nu is deze 

verplichting nog beperkt tot Someren-Dorp. Alle gevestigde horecaondernemers buiten 

Someren-Dorp zullen een aanvraag voor een exploitatievergunning moeten indienen. Voor het 

in behandeling nemen van een aanvraag kunnen 

legeskosten in rekening gebracht worden, echter is het 

aan de gemeenteraad om over de hoogte hiervan te 

beslissen.  

 

 

 

Voedselbos 

Het initiatief voor het realiseren van een voedselbos ter plaatse van het gehucht Moorsel 

speelt al tijden binnen de Gemeente Someren. In 2009 is dit initiatief voor het eerst 

aangedragen door het IVN. Nu is er de mogelijkheid voor gemeente Someren om ten noorden 

van het gehucht Moorsel grond te verwerven van de provincie. Er zijn gesprekken gevoerd 

met het IVN, dat initiatiefnemer is van het plan. Zij geven aan niet de financiële middelen te 

hebben, maar wel de mankracht voor realisatie. Er is gekozen om niet een volledig voedselbos 

te realiseren, maar een combinatie te maken met natuurontwikkeling in de vorm van herstel 

van historische waarden en een klein stuk voedselbos ook ten behoeve van eventuele educatie. 

Door gemeente Someren zal een bod worden uitgebracht in de hoop hiermee de gronden te 

verwerven en plannen te kunnen gaan uitvoeren. 
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BIZ Someren 

De BIZ-vereniging Someren verzoekt de gemeente om een bedrijveninvesteringszone voor 

het centrum van Someren in te voeren. Met als hoofddoel het investeren in de 

aantrekkelijkheid van het centrum met een aansprekend aanbod voor de bezoeker. Wanneer 

de bedrijveninvesteringszone (BIZ) is ingesteld, dan betaalt iedere ondernemer en 

vastgoedeigenaar uit het centrum van Someren hieraan mee. Er zijn al meerdere pogingen 

gedaan om een BIZ op te richten in het centrum van Someren, met helaas tot op heden geen 

succes. Met een BIZ is het mogelijk om zowel gebruikers/ ondernemers als vastgoedeigenaren 

te betrekken. Hiervoor moet nog wel een formele draagvlakmeting worden verricht onder de 

ondernemers in het centrum van Someren waarvoor voldoende steun moet zijn. Is deze er niet 

dan komt de BIZ te vervallen en is reclamebelasting vanuit gemeente Someren een alternatief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 oktober en Dinsdag 29 

november steeds om 20.00 uur. De locatie wisselt, zie hiervoor onze site. 

  

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:                       
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Annelieke Huijerjans     06-29836172   Daan Velings  06-53899941   Jan Adriaans  06-46857334    
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Kleurplaat Helloween 
 


