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        Someren, 14-11-2017 
 
Geachte leden, 
 
Hierbij het verslag van de openbare achterbanvergadering gehouden in politiek  
Café de Postel. 
 
Aanwezig:  Henry Tinnemans, Arnold Verhofstad, Jos van Heel, Frans Boerekamps, 
Rien van Dinther, Marcel van Kol en Jaap van der Spek en Henrie Florie. 
 
Afmelding:  
   
1. Opening  
Om 20.05 uur precies opent de voorzitter de vergadering. 
 
2. Verslag achterbanvergadering  Oktober 2017. 
Geen opmerkingen, dus goedgekeurd 
 
3. Ingekomen stukken 
Brief van Siris om reclame te maken voor de verkiezingen 2018. 
Intergratie over vluchtelingen om in het verkiezingsprogramma op te nemen. 
Brief over het zorgfonds. 
Brief van het DKZ voor een verkiezingskrantje  
Brief van de taskforce over ondermijning in de gemeenteraad. 
 
4. Verzonden stukken 
Geen verzonden stukken. 
 
5. Commissie en Raadsvergaderingen 
Raadsvergadering: 
Programmabegroting is behandeld. 
De gronduitgifte, In Someren Heide liggen heel veel incourante stukken of de 
grondprijs daarvan wat lager kan zijn. 
Onkruidbestrijding willen ze naar niveau B halen, maar dat duurt een paar jaar 
voordat dat resultaat zichtbaar is. 
Overhangend groen valt onder bomenbeleidsplan 
De Weijers is veel duurder qua kub prijs bij nieuwbouw, de bewoners van Plan Noord 
willen geen nieuwbouw. 
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5. Vervolg Commissie en Raadsvergaderingen 
Commissie Ruimte: 
Presentatie over bijgebouwen bij woningen 
Presentatie over de glasvezelaanleg  
Instemmen met extra krediet voor aanpak van de loovevijvers.  
Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Someren deelgebied 1  
Instermmen met hondenbeleid 2017. 
Instemmen met inrichtingsplan voor het vernieuwen van de milieustraat. 
Instemmen met nieuw snelheidsregime Nieuwendijk. 
 
Commissie Burger en Bestuur: 
Presentatie over concept programma bijzondere bijstand, minimaregelingen en 
schulddienstverlening BMS 2018-2022. 
Instemmen aanpassen scheefgroei OZB tarieven. 
Info over Dynamisch Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid Peelland 2015-2018. 
Info over Berap 3e kwartaal 2017 
 
6. Actiepunten  2017 
Jaap heeft een aantal punten voor in het verkiezingsprogramma. 
Henry verkiezings activiteiten opzetten. 
Henry en Thijs zijn bezig met de social media. 
 
 
 
7. Rondvraag c.q. mededelingen 
Marcel: Waarom staan er in het buitengebied geen bladkorven?  
Marcel: De toegangsweg naar de potackerweg is gevaarlijk. 
 
 
8. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 21.35 uur 
 

 
 
De volgende achterbanvergadering is op dinsdag 05 december 2017 om 20.30 uur. 
 
 
 
Notulist  Jos van Heel 
 


