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1. Burgerzaken en algemeen bestuur 

Samenwerken voor fuseren 
De gemeente Someren moet in de toekomst zijn eigen identiteit blijven behouden. Niet 
door te fuseren, maar door samen te werken. Samenwerking met andere  
Peelgemeenten, maar ook op andere gebieden zoals de regionale omgevingsdienst 
voor het toetsen van milieuvergunningen en de veiligheidsregio voor de Brandweer. 
Uitgangspunt is dat zaken samen worden gedaan en dat de gemeente Someren binnen 
deze samenwerkingen wel zijn eigen beleid mag blijven kiezen en bepalen. 
Samenwerken moet Someren de mogelijkheid bieden om een krachtige en zelfstandige 
gemeente te zijn en te blijven. Someren heeft door de jaren heen door haar 
bestuurscultuur laten zien dat het stabiel en (financieel) gezond is en kan blijven. Zo 
lang Someren dit stabiele bestuurlijke- en financiële beleid kan handhaven is LSH dan 
ook geen voorstander van een fusie met een of meerdere (buur) gemeenten.  
 
Bedrijfsvoering 
De interne organisatie van ambtenaren, management en gemeentebestuur is ook aan 
veranderingen onderhevig. Door de samenwerkingen is de organisatie flexibeler 
geworden, maar ook gekrompen op plekken waar het daardoor lastig werd. Afdelingen 
onderling moeten onderling meer communiceren en er moet sterk worden ingezet om 
diverse afdelingen te versterken. 
 
Wat wij erg belangrijk vinden is dat het vermogen van de Gemeente Someren om haar 
burgers beter te helpen maximaal wordt. Een bestuur is er door en voor haar burgers 
met als doel burgers te helpen.  
 
Integrale veiligheid 
Wij zijn van mening dat een van de belangrijkste voorwaardes voor woongenot moet 
zijn dat men zich veilig moet voelen in de eigen woon- en leefomgeving.  Hierbij is het 
van levensbelang dat hulpverleningsdiensten tijdig én binnen  de gestelde normen  op 
de plaats van bestemming  zijn. Agressief en gewelddadig gedrag tegen hulpverleners  
moet krachtig worden aangepakt.  
 
Veiligheidsregio/brandweer 
De veiligheidsregio Brabant Zuidoost is verantwoordelijk voor de brandweerzorg in de 
gemeente Someren. De brandweer was onderdeel van de gemeente en is nu een 
onderdeel van VRBZO. Hierbij heeft de gemeente minder invloed op de brandweer 
maar moet de brandweer efficiënter en slagvaardiger worden. LSH zal zich blijven hard 
maken voor een zo compleet mogelijk pakket aan voorzieningen en handhaving van de 
hulpverleningsdiensten ook als daar extra budget voor nodig is. 
 
Openbare orde 
Op het gebied van handhaving en openbare orde willen wij een integrale aanpak  op 
alle terreinen zodat adressen niet meerdere malen hoeven te worden bezocht. 
 



 

 

 

De afgelopen jaren zijn we wel tot de conclusie gekomen dat handhaving en de gelden 
die we hiervoor beschikbaar hebben onvoldoende zijn waardoor er keuzes gemaakt 
moeten worden. 

 

2. Verkeer en Infrastructuur 

Wegen 
Inzetten op een structurele aanpak op het gebied van onderhoud en veiligheid van ons 
wegennet. Hier staat wij achter, goed onderhouden wegen zijn veilig. Wij willen 
financieel inzetten op het ‘sparen’ voor groot onderhoud en vervangingen. Lukt dat 
niet dan betalen uit incidenteel geld van de spaarrekening. 
 
Landelijke trends om wegen buiten de bebouwde kom 60km/h te maken kan LSH deels 
volgen zo lang het maar overzichtelijk en duidelijk is hoe hard je mag. Bij economisch 
belangrijke wegen voor de gemeente Someren willen wij de mogelijkheid open houden 
om hiervan af te wijken en om bij vervanging de afweging maken of een ander 
wegprofiel met een andere snelheidsregime mogelijk of wenselijk is.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Doorgaand vrachtverkeer bebouwde kom 
In Lierop en Someren-Eind is erg veel overlast van doorgaand vracht- en personen 
verkeer door de bebouwde kom.  Onderzoeken hebben uitgewezen dat dit veelal 
bestemmingsverkeer is, maar ondanks alles vinden wij dat er een oplossing, die 
verlichting brengt, moet worden gevonden hiervoor. Met in acht name van de 
verschillende belangen van omwonenden, ondernemers, veiligheidsdiensten, 
lijndiensten etc. 
 
Openbaar vervoer voor iedereen 
Een zo goed mogelijk openbaar vervoer in de gemeente is belangrijk. LSH wil  minimaal 
behouden wat we nu hebben. Lijn 320 als aansluiting op Eindhoven en de buurtbus als 
aansluiting op het nieuwe station Maarheeze.  
 
Openbaar groen  
Openbaar groen dient aantrekkelijk te zijn en te blijven. LSH is voorstander van 
efficiënt groenbeheer. 
 
Someren heeft als gemeente het streven om een groene gemeente te zijn. Wij zijn van 
mening dat dit beleid ook zichtbaar moet zijn in het openbare groen, daarom mag er 
op speciale plekken in onze dorpen meer kwaliteit zichtbaar zijn. 
 

  



 

 

 

3. Economische zaken,  recreatie en toerisme 

Het stimuleren van bedrijvigheid en de lokale economie is iets wat belangrijk is voor 
de gemeente Someren. Hierop wil LSH dan ook in gaan zetten.  
 
Bedrijven en bedrijventerreinen en detailhandel 
De dienstensector neemt een steeds belangrijkere werkgelegenheidsrol in. Wij willen 
deze sector ondersteunen en stimuleren. Het is dan ook wenselijk dat voldoende 
beschikbare bedrijventerreinen zijn die duurzaam zijn ingericht en dat tijdig wordt 
gekeken naar ontwikkeling van nieuwe terreinen. Door de economische versnelling is 
de Gemeente Someren bijna door haar Industriegrond heen. Hier moet snel een 
oplossing voor komen, voordat bedrijven wegtrekken naar Asten en vooral Deurne. Wij 
zien niets in een regionale visie op bedrijventerreinen, hoogstens afstemming met onze 
buurgemeenten. 
 
Centrum Someren-Dorp/Postelstraat 
Het kernwinkelgebied in Someren loopt van het Postelplein tot aan het 
Wilhelminaplein. De eerste contouren van een nieuwevisie zijn zichtbaar, het wordt tijd 
om hier concrete actieplannen aan te verbinden. 
 
Verder zijn wij van mening dat we in Someren een Centrummanager als kartrekker, 
verbinder en 'projectmanager' om te veranderen aan moeten stellen voor een 
bepaalde periode. Deze heeft als taak om alle belanghebbenden te verbinden en zo 
afspraken te maken over openingstijden, invulling, inrichting en leegstandbeleid. 
 
Buitengebied 
Het buitengebied is in Someren vooral in gebruik door de agrarische sector. Zie 
hiervoor onze flyer Platteland.  
 
Andere functies zoals bedrijven, tuinbouw, toerisme en recreatie, maar ook burgers en 
natuur maken steeds meer gebruik van het buitengebied en haar gebouwen. Daarnaast 
is een groeiende behoefte aan bedrijvigheid, niet zijnde agrarisch of agrarisch verwant, 
die wij ook de ruimte willen bieden. Het provinciaal beleid biedt deze ruimte en wij 
willen deze benutten. Het buitengebied kan zo een forse bijdrage leveren aan de 
werkgelegenheid en ook een kraamkamer worden voor de Brainport regio. 
 
De gemeente is op dit moment bezig met het nieuwe bestemmingsplan buitengebied 
voor Someren in 6 deelgebieden waarvan enkele deelgebieden definitief vastgesteld 
zijn. We zien nu verschillen in beleid ontstaan en de kans is groot dat zo blijft doorgaan. 
Burgers weten zo een te lange periode niet waar ze aan toe zijn. 
 
Dit is voor de duidelijkheid van het beleid voor Someren geen goede ontwikkeling. LSH 
wil de inventarisaties dan ook versnellen en het Beeldkwaliteitsplan uit 2011 
actualiseren en onderdeel uit laten maken van het Bestemmingsplan Buitengebied, nu 
is dit enkel nog een advies. 
 
 



 

 

 

Recreatie en toerisme 
Recreatie  en toerisme is al jarenlang belangrijk voor de gemeente Someren. We willen 
ons een toeristisch recreatieve gemeente blijven noemen en zien derhalve weinig 
redenen tot beleidswijzigingen. De beleidsnota is recent unaniem goedgekeurd. 
 
Diergezondheid 
Er dient structureel overleg te komen met de Peelgemeentes en onze buren uit 
Limburg over het hele gebied waar momenteel overlast bestaat van het wilde zwijn en 
vooral de Wolf.  
 
De provincie is bevoegd gezag tav overlast door wolven en via Bij12 kan iedereen zijn 
of haar melding of aanvraag kwijt voor preventieve maatregelen. De Gemeente heeft 
hiervoor een informatiepagina. Het probleem zit hem hierin echter dat niet iedereen 
dit doet en dat preventieve maatregelen alleen effect sorteren als iedereen dit doet en 
niet alleen de hobbymatige houder van dieren. Wolven zijn Europees beschermd, we 
zijn blij met het bericht van afgelopen week dat de Landbouwcommissie van de EU 
over de status van de wolf als beschermde diersoort wil praten. Als was het laatste 
overleg nog niet voldoende en is stemming hierover uitgesteld. In regio’s waar de 
dieren te talrijk zijn, wil de landbouwcommissie lagere overheden de bevoegdheid 
geven om zogeheten ‘beheersmaatregelen’ te nemen om de wolvenpopulatie te 
verminderen. Dat hoeft van ons betreft niet altijd afschieten te zijn, maar mag ook 
verplaatsen zijn naar gebieden die de ruimte wel hebben. 
 



 

 

 

4. Openbare ruimte  en natuur 

Openbaar gebied 
Het openbare gebied moet zodanig  ingericht zijn (en in stand gehouden worden) dat 
onze inwoners en anderen naar tevredenheid kunnen  wonen en werken en recreëren. 
In de wijken moet een betere verhouding komen tussen openbaar groen en het aantal 
parkeerplaatsen.  
 
Buiten spelen 
Voor kinderen is het gezond om veel buiten te spelen. Om dit te faciliteren wil LSH 
voldoende veilige speeltoestellen, maar ook voldoende natuurlijke plekken zoals in 
Grootte Hoeven te gebruiken als speelveld.  
 



 

 

 

5. Milieu en water 

Water en riolering 
De wateroverlast neemt toe door extremere buien. LSH roept op om deze problemen 
zoveel mogelijk lokaal op te lossen. Onweerstaanbaar Someren is hiervoor een goede 
aanzet, hier staan we dan ook achter. 
 
Afval 
Het verder scheiden van afval blijven wij ondersteunen, zodat zo weinig mogelijk afval 
verbrandt  hoeft te worden. Wij willen afval scheiden aan de bron, bij de mensen thuis. 
 
We zijn erg benieuwd wat de resultante is van de aangepaste tarieven bij de 
Milieustraat, 
 



 

 

 

6. Sport en cultuur 
Sport 
Zie hiervoor onze flyer Sporten in Someren. 
 
LSH is nog steeds zeer tevreden over het niveau van de sportvoorzieningen in onze 
gemeente en wil deze vasthouden en onderhouden. Derhalve dienen voldoende 
vervangingsinvesteringen beschikbaar te zijn. Wij zijn voorstander van een behoorlijke 
mate van zelfwerkzaamheid bij de verenigingen. Dit niveau dient de komende jaren 
vastgehouden te worden. Wij vinden dat de sport voor een ieder bereikbaar moet zijn, 
dus waar nodig moeten hier stimuleringsmaatregelen genomen worden om dit te 
bereiken. 
 
Samenwerkende verenigingen 
Doordat er steeds meer keus is in sportverenigingen wordt het belang van 
samenwerken steeds groter. Wij zijn voorstander van vergaande samenwerkingen 
tussen verenigingen waarbij zelfs een omnisportvereniging tot de mogelijkheden 
behoord. Verenigingen hebben elkaar nodig zowel groot als klein. 
 
Kunstgraskorfbalveld 
Wij vragen speciale aandacht voor het kunstgraskorfbalveld van DAKOS (in zowel 
Someren-Heide/Lierop). In beide gevallen moet dit vernieuwd worden of geplaatst om 
in de toekomst competitie te kunnen blijven spelen. We kiezen weer voor een 
multifunctioneel karakter. 
 

 



 

 

 

 7. Maatschappelijke zorg en leefbaarheid 

LSH staat achter het initiatief om van Someren een allemansgemeente te laten zijn en 
blijven. Werken aan een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen, ook 
voor mensen met een beperking. Dit omdat we geloven in gelijke kansen en de 
meerwaarde van diversiteit, maar ook omdat het nodig is.    
 
Dorpsondersteuner 
De dorpsondersteuner ondersteunt de mensen in Someren-Heide bij allerlei vragen 
voor steun op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Dit kan gaan over allerlei 
onderwerpen, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, jeugdproblematiek, 
opvoedingsondersteuning, voorzieningen bij het ouder worden, praktische vragen, etc. 
Wij ondersteunen dit initiatief! 
 
Zorg – en welzijnsvoorzieningen 
We blijven inzetten op zorgvoorzieningen en ondersteuning in elke kern of wijk voor 
ouderen. Voorzieningen zoals bloedprikken, fysiotherapie, logopedie etc. dienen in elke 
kern of wijk beschikbaar te zijn dichtbij de burgers. Dit zodat zij langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen in de eigen omgeving. 
 
Leefbaarheid 
Zie hiervoor onze flyer Leefbaarheid in Someren. LSH wil er alles aan doen om de 
leefbaarheid op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Wij blijven pleiten voor de 
basisvoorzieningen in elke kern of wijk van onze gemeente. Dat betekent dat ten allen 
tijde een basisschool, gemeenschapshuis en peuteropvang in elke kern aanwezig dient 
te zijn.  
 
Zoals in de inleiding al beschreven is leefbaarheid in kerkdorpen een van de 
belangrijkste items. Het toverwoord hierin is wel verantwoordelijkheid. Leefbaarheid 
op orde krijgen is iets gemeentelijks, maar het op orde houden is aan de inwoners waar 
de gemeente maar minimaal invloed op heeft. Belangrijk hierin is dat we de juiste 
mensen op bestuurlijke functies binnen verenigingen krijgen en houden. Hier zien wij 
een risico voor de komende jaren doordat inwoners met een druk bestaan sneller 
geneigd zijn te denken dat zaken vanzelf geregeld worden. Met andere woorden, je 
moet wel je verantwoordelijkheid pakken! 
 
 
Drugs en alcohol 
Drugs en alcohol  is in Zuidoost Brabant een groot probleem. Wij ondersteunen de 
integrale aanpak  van alcoholmatigingscampagnes en drugsvoorlichting.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8. Jeugd en onderwijs 

Onderwijs 
Zie hiervoor onze flyer Leefbaarheid in Someren. 
We willen veel doen om onderwijsachterstanden te voorkomen. Hiervoor moet een 
goede overlegstructuur met de aanbieders van het onderwijs  aanwezig zijn. 
 
De kwaliteit van een basisschool staat niet helemaal los van het aantal leerlingen. Er 
zijn kleine scholen die moeite hebben om kwaliteit te blijven bieden, maar er zijn ook 
kleine scholen die de titel excellente school bezitten. LSH vindt dat op lokaal niveau 
moet worden beslist welke scholen open blijven en welke dicht moeten, voorwaarde is 
dat de school nog steeds onderwijs van goede kwaliteit kan leveren. Kwaliteit is het 
belangrijkste, niet de hoeveelheid leerlingen.  
 
Uitgangspunt is dat er in elke wijk of dorp één basisschool aanwezig blijft. 
 
Het huidige beleid voor vroeg en voorschoolse educatie (vve) moet behouden blijven 
voor elke kern. Zodat eventuele leerachterstanden vroegtijdig gesignaleerd worden. 
 
Voorschoolse en naschoolse opvang en peuteropvang moet aanwezig zijn in alle 
dorpen en betaalbaar zijn voor de inwoners  van de gemeente Someren. 
 
Lichamelijke opvoeding 
Lichamelijke ontwikkeling is een hele belangrijke voorwaarde voor motoriek, leren en 
sociaal emotionele ontwikkeling.  
 
Wij ondersteunen van harte de Natuurlijk bewegen lesmethodiek. 

 9.  Werk en inkomen 

Iedere inwoner  van Someren heeft recht op een bestaansminimum, waarbij we er 
vanuit gaan dat werk belangrijker is dan inkomen.  Dit betekent dat we moeten  
stimuleren  dat de mensen  die op steun aangewezen zijn, zo snel mogelijk weer aan 
het arbeidsproces kunnen  deelnemen. 
 
Someren heeft te maken met een dalende werkeloosheid wat op zich goed te noemen 
is uiteraard. Maar we kunnen niet stil gaan zitten en achterover leunen, de gemeente 
moet waar mogelijk werkgelegenheid stimuleren. 
  

http://www.kijkopontwikkeling.nl/problemen/motorische-ontwikkeling.html


 

 

 

 
 

  



 

 

 

10. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Woningbouw en nieuwbouwwijken 
Zie hiervoor onze flyer met speerpunt Bouwen in Someren. 
 
Wij willen een taakstellend woningbouwprogramma waarin de opgave te bouwen 
woningen leidend is,  met inpassing  van creatieve  vormen van wonen  en 
woninggebruik (ouderen, jongeren,  alleenstaanden, gehandicapten en bijzondere 
doelgroepen).  
 
Hiervoor dient ook een nauwe samenwerking te zijn met de overige spelers op de 
woningmarkt, zoals woningbouwverenigingen en andere 
grondbezitters/projectontwikkelaars. De gemeente dient de regie in handen te nemen 
en strak te sturen op afspraken. 
 
Duurzaamheid 
Zie onze flyer Duurzaamheid in Someren. 
 

11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

 
Woonlasten 
LSH is tegen onnodige lastenverhogingen zoals bv de OZB in tijden dat dit niet strikt  
noodzakelijk is. De gemeente Someren hoeft op het gebied van woonlasten niet de 
duurste uit de regio te worden. Het is voor ons niet acceptabel dat de lasten voor onze 
inwoners en bedrijven onnodig verder stijgen. We zullen dit jaarlijks bekijken en een 
per jaar te bepalen teruggaaf net zoals dit jaar is daarbij een optie. 
 
Leges 
De hoogte van de legeskosten mogen niet de rem worden op toekomstige, 
economische en ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
 

 

             Lijst 5 

          

Lokaal Someren en Someren-Heide wil de komende periode meepraten. 
Een uitdaging zal niet  uit de weg gegaan worden. 

 
 


