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In het laatste jaar van deze
periode wil Lijst SomerenHeide graag de inwoners van
Someren-Heide periodiek op
de hoogte houden van alles
wat er speelt in het gemeentehuis.
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worden. Zijn de zittende
wethouder, raads- en commissieleden voornemens om
door te gaan? Is de fractie
tevreden over het functioneren? Is er wellicht plek en
behoefte aan vers bloed?

Dit zullen wij trachten te
doen door deze nieuwsbrief
periodiek op te stellen en te
verspreiden.
Verkiezingen 2014
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Op dit moment zijn de eerste
Bijschrift bij afbeelding.
voorbereidingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2014 reeds gestart. U zult denken dat dit
wel heel vroeg is, maar dat
is toch echt niet zo!
De eerste stap is om te
kijken hoe de verkiesbare
plekken
ingevuld
gaan

Dit zijn vragen die intern
eerst beantwoordt dienen
te worden alvorens er iets
van een campagne gevoerd
kan worden, waar u dan
weer het e.e.a. van zult
merken.
Vanaf deze plek willen wij
dan ook iedere geïnteresseerde vragen om zich te
melden bij iemand van onze partij.
Als het meedenken en
meepraten
over
lokale
politieke zaken je leuk lijkt
tenminste!

Groeten uw lokale politieke
partij
Lijst Someren-Heide
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De Kerkendijk
Deze voor Someren-Heide belangrijkste weg staat op de nominatie om gerenoveerd te
worden, inclusief aangrenzend fietspad. Dit geldt voor zowel het deel tussen SomerenHeide en Someren als het stuk tot aan de Hugterweg.
De landelijke discussie om dit soort wegen uit te rusten met een inrichting en een snelheidsregime van 60 km/u en het lastig rondkrijgen van het financiële plaatje speelt ook
in onze gemeente. Tevens staan de bomen naast de Kerkendijk ter discussie. Deze
Amerikaanse eiken zijn volgens de berichten aan vervanging toe.
Op dit moment gaan wij er vanuit dat dit alles start in 2014, maar de exacte invulling is
nog onbekend en volgt te zijner tijd. Wij zullen iedereen op de hoogte houden van alles
wat er met deze weg staat te gebeuren.
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Verkeer & Infrastructuur
Van oudsher is Lijst Someren-Heide een
voorstander van een goed en veilig wegennet. Vracht- en landbouwverkeer is
zowel rondom als in de kom veelvuldig
aanwezig. Nu de provincie voor een groot
deel de stekker uit het LOG-gebied en de
bijhorende infrastructuur heeft getrokken
maakt Lijst Someren-Heide zich hard voor
de opwaardering van deze wegen vanuit
de gemeente. Volgende maand meer hierover.
Afgelopen maand vond de discussie in de
raad plaats over de wegencategorisering.
Het voorstel van het college was om alle
wegen in het buitengebied te bestemmen
als erftoegangsweg en er dientengevolge
een snelheidsregime van 60km p/u aan
toe te kennen.

“Lijst SomerenHeide heeft

Dit geldt dan dus ook voor belangrijke
wegen zoals de Kerkendijk, Nieuwendijk
en de Hugterweg.

Lijst Someren-Heide is van mening dat
deze wegen een hele belangrijke (ook
economische) functie hebben voor zowel particulier als bedrijf in de ontsluiting van ons dorp richting buurgemeenten. Middels een ingediend amendement dat aangenomen werd heeft Lijst
Someren-Heide het voor elkaar gekregen dat dit beleid gewijzigd wordt.
Indien het past binnen de minimale
veiligheidsrichtlijnen van Duurzaam
Veilig (want veiligheid is het belangrijkste) is het nu mogelijk gemaakt om
deze weg een uiterlijk te geven wat
past bij een 80km p/u weg, zodat er
80km p/u gereden kan blijven worden.
Dit alles speelt pas ten tijde van groot
onderhoud of renovatie van de desbetreffende weg, tot die tijd veranderd er
niets.

wegen en
infrastructuur
altijd hoog in het
vaandel staan”
Reactie Stolwijk op vragen
van Jeuken (CDA)

Update: Bestemmingsplan
Buitengebied
Met ingang van 28 februari 2013 ligt
het ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2013 ter inzage.

Om aan te tonen dat het bestemmingsplan
geen negatieve effecten heeft op het milieu
is er een milieueffectrapportage opgesteld.

Tijdens het vaststellen van het bestemmingsplan in 2011 is afgesproken jaarlijks een actualisatie te doen
van de plankaart om veel ‘oude’ strijdigheden op te lossen en mee te nemen.

Het plan is digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl en tevens in te
zien bij het klantencontactcentrum van de
gemeente Someren.

Het plangebied van het bestemmingsplan beslaat delen van Heihorsten, ’t
Vaartje en de Lierweg en het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) te
Someren-Heide.

Ni e uw sb ri e f

Een zienswijze kan men indienen tot 10
april 2013

F e b ruari

20 13
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De Heihorsten
Recreatie en toerisme worden steeds belangrijker in de gemeente Someren!

11.Golfbaan De Swinkelsche.

12.Landgoedvisserij De Heihorsten
Lijst Someren-Heide staat achter de ontwikkeling
13.Landgoed De Heihorsten (woningen)
en het verder doorontwikkelen van ”Heihorsten”
als een toeristisch / recreatief groen gebied met 14.Bed & Breakfast
diverse faciliteiten met daarnaast het bevorderen en verbeteren van wandel-, fiets- en kampeermogelijkheden, ook voor mensen met lichamelijke beperking. In deze nieuwsbrief zal dan
ook regelmatig een statusupdate gegeven worden omtrent dit gebied.
De hiermee van belang zijnde initiatieven die
aanwezig dan wel gepland zijn in dit gebied:
1. De Recreatieve Poort en het bezoekerscentrum.
2. Verblijfsrecreatie (Luxe vakantiewoningen) in
een bos- en waterrijke omgeving.
3. Camping De Kuilen.
4. Groepsaccomodatie De Hoof
5. Manege
6. Gemeentelijk terrein voor buitenactiviteiten.
7. Hotel - Restaurant tpv het oude Weekend.
8. Ecologische verbindingszone Klein Aa ( EVZ )
en Helofytenfilters, ( Systeem van natuurlijke
waterzuivering)
9. Arboretum (Bomentuin)
10.Vlindertuin

‘De manier zoals de brengplek bij Paulussen in Someren nu
geregeld is valt onder verboden staatssteun en kan zo niet langer’
Wethouder Jaspers tijdens de raadsvergadering van januari, als reactie op vragen omtrent het sluiten

Oud papier
ophalen anders in 2013

van deze brengplek.

In 2013 is het ophalen van het
oud papier opnieuw aanbesteedt samen met een 6-tal
andere gemeenten. Uitgangspunt was om verenigingen
actief te laten delen in het ophalen en de opbrengsten ervan.

milieustraat van de gemeente
Someren.

Bestaande brengplekken
worden gesloten en vervangen
door een brengplek op de

1.De brengplek op de Smulders
laan is komen te vervallen.

2.Al het papier in Someren-Heide
wordt elke 3de dinsdag van de
maand enkel nog door onze
De firma Box is als winnaar uit de
fanfare opgehaald. Hiervoor
‘bus’ gekomen.
wordt een wagen van de firma
BOX gebruikt.
Voor de burger uit SomerenHeide betekent dit het volgende: 3.De milieustraat in Someren
wordt aangepast zodat daar
ook altijd nog papier heen gebracht kan worden.

Lijst Someren-Heide is de politieke partij uit Someren-Heide die zich inzet voor alle inwoners van Someren, maar in het bijzonder voor de inwoners uit
Someren-Heide.
Lijst Someren-Heide is tijdens de verkiezingen van
2010 de 4e grootste partij van Someren geworden.
Vanaf 2010 nemen wij zitting in de coalitie en
levert Lijst Someren-Heide een Wethouder; Wim
Jaspers.

Lijst Someren-heide

Lijst Someren-Heide wordt in de raad vertegenwoordigd door: Hans van Tulden en Marco Stolwijk.
Daarbij worden zij ondersteund door Frans Venmans, die de fractie als burgerlid in de commissies
Ruimte en Burger&Bestuur vertegenwoordigd.

Secretariaat:
Ploegstraat 55A
Someren-Heide

Elke 2e maandag van de maand, komt Lijst Someren-Heide bij elkaar in Gemeenschapshuis de Bunt
voor de Achterbanvergadering.

Telefoon: 0493-493205
E-mail: familie.koppens@systemec.net

Iedereen is hierbij van harte welkom.
Aanvang 20.00 uur.

Lijst Someren-heide
Betrokken en ... Ondernemend

www.lijstsomerenheide.nl

Gemeentelijke financiën in de knel
De gemeentes binnen Nederland
hebben maar een paar inkomstenbronnen. De 2 voornaamste zijn de
WOZ – belastingen en de uitkeringen vanuit het Rijk (Den Haag).
Nu het Rijk in financiële problemen
zit en aan Europese richtlijnen (Wet
Hof) moet voldoen, worden de
uitkeringen aan de gemeentes gekort en taken overgedragen aan de
gemeentes.
Bijvoorbeeld transitie jeugdzorg,
waarbij de uitvoering 25% goedkoper moet dan nu het Rijk het doet.
Daarnaast wordt schatkistbankieren verplicht. Hierbij mogen
de gemeentes hun overtollige middelen (reserves) niet meer zelf beleggen, maar overdragen (uitlenen) aan
het Rijk. Hier staat een lagere vergoeding tegenover dan dat de gemeentes deze zelf beleggen.

Dus ook hier meer minder in- Raakt dit onze gemeente ook?
komsten.
Gelukkig heeft de gemeente SomeEen ander voorstel om het ren altijd netjes op de centen geBTW-compensatiefonds af past.
te schaffen gaat gelukkig voorSpookverhalen zoals over omliglopig niet door.
gende gemeenten hoor je over
Someren niet. Om dit te blijven
doen zoekt de gemeente de
SAMENWERKING met andere
gemeenten en instanties, zoals bv
de peelregio en de gemeente Asten.
Neemt niet weg dat ook onze gemeentelijke lasten stijgen. Lijst
Someren-Heide zal blijven strijden
tegen onnodige ophoging hiervan!

Hierbij zou de gemeente de
betaalde btw bij investeringen
niet meer van het Rijk mogen
terugvorderen.

