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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Anna Paulownalaan 8 vergroten van de zolderverdieping aan de
achterzijde OV-2018-0373 26-07-2018
Chalonhof 110, 110-D, 118-C en 116 wijzigen gevels hoekwoningen
(verplaatsen voordeur) OV-2018-0368 23-07-2018
Den Blieklaan 68A vervangen van kozijnen, verwijderen balkon en
vervangen gevelpanelen OV-2018-0369 25-07-2018
Dorpsstreek (ong.) plaatsen van een jongeren overdekte Kjoep
OV-2018-0366 20-07-2018
Emmalaan 9 uitbreiden van een woonhuis (incl. onderkeldering)
OV-2018-0363 20-07-2018
Gentiaanlaan 9 bouwen van een carport/berging OV-2018-0374
26-07-2018
1e Heezerlaantje 24 bouwen van een vrijstaande woning OV-2018-0361
20-07-2018
Hommel 52 plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak OV-2018-0364 20-07-2018
Maatweg 10 realiseren van een veldopstelling met zonnepanelen
OV-2018-0370 25-07-2018
Speenkruidstraat 39 bouwen van een dakopbouw op de woning
OV-2018-0362 20-07-2018
Van Lyndenlaan 12 bouwen van een serre aan een woonhuis
OV-2018-0372 25-07-2018
Zwaluwenweg 17 aanleg van een inrit OV-2018-0360 19-07-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht besloten voor de volgende
aanvraag de beslistermijnen maximaal zes weken te verlengen:
Ferdinand Huycklaan 9 vernieuwen/veranderen van twee bijgebouwen OV-2018-0280 04-06-2018

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Amersfoortsestraat 66 kappen van 6 dennen op het achtererf
OV-2018-0256 24-07-2018
Birkstraat 148 bouwen van een kennelgebouw OV-2018-0072
20-07-2018

Koninginnelaan 24, 24-01 en 26 veranderen van winkelruimten in
5 appartementen OV2018-0122 20-07-2018
Morane 4 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0324 19-07-2018
Nassauplantsoen inrichten tijdelijk depot (t/m 21-12-2018) op grasveld t.b.v. herinrichting Beatrixlaan OV-2018-0260 24-07-2018
Prins Bernhardlaan 25 kappen van een zilverspar op het achtererf
OV-2018-0274 25-07-2018
Soesterbergsestraat 111-201 kappen van 2 Douglassparren en
1 esdoorn op het voor- en zijerf OV-2018-0270 25-07-2018
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE
K WA L I T E I T (C R K )
De vergadering van de CRK vindt in elke even week op vrijdag plaats
aan het Raadhuisplein 1. Tijdens de vergadering (aanvang 9.30 uur)
bent u van harte welkom. De exacte data van de vergaderingen kunt u
vinden op www.soest.nl. Vanaf donderdag voorafgaand aan de
vergadering(en) kunt u de agenda inzien bij de balie van het
Omgevingsloket.

VERKEER
VERKEERSBESLUIT SOESTERBERG
L U C H T VA A R T DA G E N 2 018
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 18 juli 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend: Evenement
Soesterberg Luchtvaartdagen 2018
Vanwege het evenement Soesterberg Luchtvaartdagen 2018 nemen
we de volgende maatregelen:
1. Door middel van het plaatsen van bord E02 (verboden stil te staan),
met het onderbord wegsleepregeling, van bijlage I van het RVV
1990, een verbod tot stilstaan in te stellen aan beide zijden van de
weg van 25 tot en met 26 augustus 2018 op de Verlengde
Paltzerweg vanaf de Van Weerden Poelmanweg.
2. Door middel van het plaatsen van bord C01 (gesloten in beide
richtingen voor bestuurders) van bijlage I van het RVV 1990
gesloten te verklaren voor bestuurders van 25 tot en met
26 augustus 2018 op de volgende wegen:
a. Soester Hoogt
b. Verlengde Paltzerweg vanaf de Van Weerden Poelmanweg

Bezwaar
Bent u belanghebbende en het niet eens met dit besluit? Dan kunt u,
binnen zes weken na de publicatiedatum, schriftelijk bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders van Soest. Het bezwaar richt u aan
Gemeente Soest, t.a.v. college van B&W, Postbus 2000, 3760 CA
Soest.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval worden vermeld:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;
- de redenen waarom u bezwaar maakt;
- ondertekening met uw handtekening.
Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar) en de afdelingen 7.1
en 7.2 (bijzondere bepalingen over bezwaar) van de Algemene wet
bestuursrecht zijn van toepassing. Tijdens een bezwaarprocedure
geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking
treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om
een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Inzage
De verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij het
Omgevingsloket. De overige verleende vergunningen kunt u
nalezen in het Informatiecentrum in het gemeentehuis.
Bezwaar maken
Bent u belanghebbende en het niet eens met een verleende of
geweigerde vergunning of ontheffing? Dan kunt u, binnen zes
weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar maken bij
Burgemeester en Wethouders van Soest. Voor de andere genomen besluiten op deze pagina geldt een bezwaartermijn van zes
weken na publicatiedatum. Als bij de verleende vergunning of
het genomen besluit een andere procedure is aangegeven, is
deze leidend. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
- U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;
de redenen waarom u bezwaar maakt;
ondertekening met uw handtekening.

Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via www.overheid.nl.
Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit.
Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast
uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de
rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een
voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht,
sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 AD Utrecht

ADRES EN OPENINGSTIJDEN
Bezoekadres Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest Postadres Postbus 2000, 3760 CA Soest Internet www.soest.nl
Wij werken op afspraak. Wilt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket of een andere balie van de gemeente?
Ga naar www.soest.nl/afspraak en plan uw afspraak in. Of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 6093 411.

Voor de publicaties van verordeningen geldt, dat de publicatie in
het elektronisch gemeenteblad leidend is. Ga hiervoor naar
www.officielebekendmakingen.nl, kies voor ‘Gemeenteblad’>
‘Op organisatie’> ‘Gemeente’ en dan voor ‘Soest’. Dan komt u
uit bij de gepubliceerde verordeningen van de gemeente Soest.

