
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aan de raads- en commissieleden van de gemeente 

Someren en de leden van het college van B&W.  

 

 

 Postadres 

 Postbus 290 

 5710 AG Someren 

 

 Bezoekadres 

 Wilhelminaplein 1 

 5711 EK Someren 

 

 Telefoon 

 0493 – 494 888 

 

 Telefax 

 0493 – 494 850 

 

 E-mail 

 gemeente@someren.nl 

 

 Website  

 www.someren.nl 

 

 IBAN rek.nr.  

 NL56BNGH028.50.07.947 

 

 BIC-code 

 BNGHNL2G 

  

 Uw brief -- 

 Uw kenmerk  

 Zaaknummer -- 

 Behandelaar  

 Bijlage(n) -- 

 Verzenddatum 3 oktober 2022  

 Onderwerp Uitnodiging raad vraagt raad “Omgevingsvisie Someren” 

Geachte dames en heren, 

Hierbij wil ik u uitnodigen voor de raad vraagt raad bijeenkomst op 13 oktober 2022 

om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.  

 

De gemeente Someren wil graag dat alle inwoners van Someren fijn kunnen wonen, 

werken en recreëren. Om hiervoor te zorgen werken we aan een visie op de 

toekomst van Someren. Dat is de Omgevingsvisie, met als motto: ‘Samen bouwen 

aan Someren’. In de op te stellen integrale Omgevingsvisie, die gebaseerd is op de 

nieuwe Omgevingswet, komt straks te staan wat we belangrijk vinden in de 

omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd besteden. Het gaat dus om 

een visie voor de toekomst van ons allemaal. Daarom maken we de visie ook samen 

met inwoners, ondernemers, stakeholders en ketenpartners. De bedoeling is dat de 

Omgevingsvisie straks inwoners uitnodigt om het initiatief te nemen. We toetsen en 

beoordelen deze initiatieven vervolgens aan de hand van deze visie.  

 

De Omgevingsvisie is een verdere uitwerking van de vastgestelde Toekomstvisie 

2030 die we enkele jaren geleden samen met inwoners gemaakt. Vaak merken we 

dat visies een ver van mijn bed show zijn voor jongeren, terwijl zij juist de toekomt 

zijn! Daarom vragen wij jullie om op donderdag 13 oktober ieder 3 (jonge) inwoners 

van Someren mee te brengen, om samen input te leveren voor de Omgevingsvisie. 

Hoe meer divers, hoe beter. Aanmeldingen via griffie@someren.nl. Uiterlijke 

aanmelddatum is 6 oktober. We hopen op uw medewerking en input. Zo bouwen we 

samen aan Someren! 
 
Met vriendelijke groet, 

  

 

 

D. Blok 

Raadsvoorzitter  

mailto:griffie@someren.nl

