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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Burg Grothestraat 82 01 plaatsen van bergingen en vergroten
entrees en aanpassen/vervangen van het dak OV-2018-0651 21-12-2018
Dokter Rupertlaan 90 plaatsen van een dakkapel en wijzigen
voorgevel OV-2018-0648 20-12-2018
Duinweg 8 interne verbouwing woonhuis en plaatsen berging met
luifels OV-2018-0649 21-12-2018
Jachthuislaan plaatsen van 3 informatieborden OV-2018-0647 21-12-2018
Koninginnelaan 30 kappen 2 bomen in voor- en achtertuin
OV-2018-0644 20-12-2018
Lange Brinkweg 71 kappen van 12 bomen en struiken OV-2018-0646
20-12-2018
Soesterbergsestraat 53 verbouwen bovenverdieping van winkel
naar woning OV-2018-0650 21-12-2018
Van Weedestraat 90 wijzigen bestemming naar horeca OV-2018-0645
20-12-2018
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:
Amersfoortsestraat 47-49 aanpassen van een bestaande inrit
OV-2018-0556 23-10-2018
Chalonhof Verlengde Talmalaan planten van meidoornhagen aan
beide zijden van het fiets-voetpad OV-2018-0563 31-10-2018
Gentiaanlaan 9 plaatsen van een toegangspoort OV-2018-0528
10-10-2018
Mezenhof 14 veranderen vrijstaand woonhuis in dubbel woonhuis
OV-2018-0553 22-10-2018

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de
aangegeven datum verzonden:
Richelleweg 13 bouwen van een poort OV-2018-0520 24-12-2018
Parklaan 61 bouwen van een vrijstaand woonhuis OV-2018-0507
24-12-2018
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.

MILIEUBEHEER
B E K E N D M A K I N G M E L D I N G VA N L O Z I N G VA N
A F VA LWAT E R A A N D E VA N L E N N E P L A A N 2 5
IN SOEST
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest hebben op
27 november 2018 een melding ontvangen van Geotherm Energy
Systems B.V. te Bunschoten-Spakenburg. Het gaat om een melding van
lozing van afvalwater in het kader van het Besluit lozen buiten
inrichtingen. De melding heeft betrekking op de aanleg van een
gesloten bodemenergiesysteem aan de Van Lenneplaan 25 in Soest en
heeft zaakkenmerk Z-MLD-2018-3071.
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure
om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze,
bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te
vragen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via
telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u
hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte
blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving?
Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.
U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd
over een locatie in uw buurt.

B E K E N D M A K I N G M E L D I N G VA N H E T
ACTIVITEITBESLUIT
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest hebben op
6 december 2018 een melding ontvangen van Amsterdamsche Club
Voor Zweefvliegen (ACVZ) te Soest. Het gaat om een melding van
een activiteit in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
De melding heeft betrekking op de opslag en onderhoud van
zweefvliegtuigen, het opstarten van een kantine voor leden aan de
Verlengde Paltzerweg 45 in Soest. De melding heeft het volgende
zaakkenmerk Z-MLD-2018-3150.
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure
om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze,
bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te
vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het
Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via
telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u
hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte
blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert
u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.
U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd
over een locatie in uw buurt.

B E K E N D M A K I N G M E L D I N G VA N E E N
A C T I V I T E I T A A N D E B E LV E D È R E W E G 10 01
IN SOEST
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest hebben op
5 oktober 2018 een melding ontvangen van E.H.R.F. (Eerste
Hilversumsche Automobiel Radiateurenfabriek) te Soest. Het gaat om
een melding van een activiteit in het kader van het Activiteitenbesluit
milieubeheer. De melding heeft betrekking op het oprichten van een

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.

bedrijf voor het maken en onderhouden van radiatoren,
airconditioning, signaalverlichting en voor algemene
onderhoudswerkzaamheden voor motorvoertuigen aan de
Belvedèreweg 10-01 in Soest en heeft zaakkenmerk
Z-MLD-2018-2670.
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure
om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze,
bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te
vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het
Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via
telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u
hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte
blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert
u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.
U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd
over een locatie in uw buurt.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENINGEN
I J S B E R E N W E E K E N D 2 019
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 20 december
2018 op grond van artikel 2:25, van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend voor het organiseren van
het jaarlijkse IJsberenweekend op het scoutingterrein aan de
Sparrenlaan van 26 januari 09.00 uur tot 27 januari 2019 16.00 uur.
Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638,
postbus2000@soest.nl.
De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

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.
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
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.

