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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Amersfoortsestraat 68 plaatsen van een dakkapel OV-2018-0208
04-04-2018
Amersfoortsestraat 109A aanbrengen van kozijnen in een kelderwand (voorgevel) 2018-0205 20-04-2018
Batenburgweg bouwen van 3 appartementengebouwen 2018-0206
20-04-2018
Park Vredehof 4 kappen van 1 beuk in de voortuin 2018-0207
23-04-2018
Prof. Lorentzlaan 101-171 constructief versterken van 7 balkons
2018-0204 20-04-2018
Soesterbergsestraat 112 kappen van een conifeer in de achtertuin
2018-0202 20-04-2018
Turfstreek 215 plaatsen van een dakkapel in het linker dakvlak
2018-0203 20-04-2018
Vosseveldlaan 51 kappen van 2 bomen in de voortuin 2018-0201
18-04-2018
Zwaluwenweg 8 uitbreiden zolderverdieping d.m.v. een nokverhoging 2018-0209 24-04-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

De Beaufortlaan t.h.v. nr. 24 kappen van 3 inlandse eiken t.b.v.
plaatsen geluidscherm OV-2018-0164 25-04-2018
De Beaufortlaan 42 (kavel 13) bouwen van een kelder onder een te
bouwen woonhuis OV-2018-0045 18-04-2018
Claroenstekerpad 5 kappen van 1 abies en 1 ceder OV-2018-0145
24-04-2018
Eigendomweg 89 kappen van 3 dennen (noodkap) OV-2018-0121
24-04-2018
Ferd. Huycklaan 20B wijzigen van de dakconstructie en enkel
ondergeschikte onderdelen OV-2018-0017 18-04-2018
Gerrit van der Veenstraat 79 plaatsen van een dakkapel in het
achtergeveldakvlak OV-2018-0033 18-04-2018
Kampweg 52 kappen van 1 spar OV-2018-0175 24-04-2018
Lange Brinkweg 18 kappen van 1 berk OV-2018-0137 24-04-2018
Ossendamweg 33C vervangen garagedeur door nieuwe pui met deur
en raam (legalisatie) OV-2018-0161 19-04-2018
Schapendrift 5 kappen van 1 inlandse eik en 3 fijnsparren OV-2018-0166
25-04-2018
Soesterbergsestraat 121 01 kappen van 3 dennen OV-2018-0166
25-04-2018
Steenhoffstraat 34 realiseren dierenartspraktijk in bestaande winkel
WABO-2018-0012 19-04-2018
Verl. Talmalaan 45 kappen van 1 beuk en 1 els OV-2018-0154
24-04-2018
Wiardi Beckmanstraat 501 plaatsen van een dakkapel in het
voorgeveldakvlak OV-2018-0108 23-04-2018

verwachte geluid- en lichthinder als gevolg van de werkzaamheden op
station Soest-Zuid op dinsdag 1 mei 2018 tot en met zaterdag 5 mei
2018 van 0.30 uur tot 05.00 uur.

Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 19 april 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het organiseren van Dance4ALS op
donderdag 26 april 2018 van 20.30 tot uiterlijk 01.30 uur in restaurant
De Soesterduinen, Soesterbergsestraat 188.

ONT WERPBESLUIT OMGE VINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders zijn van plan om op grond van artikel
2.1 lid 1onder f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) een vergunning te verlenen voor:
Kerkpad ZZ 63 het verbouwen van het woonhuis (kozijn, dakramen
en intern) OV-2018-101

Inzage en zienswijze
Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, zijn belanghebbenden bevoegd binnen een termijn van zes weken, derhalve van
3 mei tot en met 13 juni 2018 op grond van de Algemene wet
bestuursrecht gemotiveerde schriftelijke of mondelinge zienswijzen
tegen het ontwerp van de beschikking naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Soest. De op deze zaak betrekking
hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn ter inzage bij
het Omgevingsloket.

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:
De Zoom (ong.) intern wijzigen van een verdeelstation OV-2018-0054
02-03-2018

T E R R A S V E R G U N N I N G K WA L I TA R I A
TA M B O E R I J N
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 19 april 2018 op
grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het inrichten van een terras grenzend
aan de voorgevel van Tamboerijn 15 in Soest. Het terras mag worden
ingericht van 1 april 2018 tot 1 december 2018.

V I E R E N B E V R I J D I N G 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 19 april 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het organiseren van de viering van de
bevrijding op zaterdag 5 mei 2018.

O P E N DA G E N
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 19 april 2018 op
grond van Artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het organiseren van de open dagen van
stichting Huzur Milli Gorus voor het gebouw aan de Dalweg 75-77 op
27 en 28 april 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur en op 29 april 2018 van
11.00 uur tot 20.00 uur.

DA N C E 4 A L S
GEWEIGERDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Soesterbergsestraat 121 01 kappen van 2 dennen OV-2018-0166
25-04-2018
Stadhouderslaan 114 kappen van 1 treurwilg en 2 populieren
OV-2018-0032 18-04-2018
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.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

VERLEENDE VERGUNNINGEN

ONTHEFFING GELUIDHINDER
W E R K Z A A M H E D E N S TAT I O N S O E S T Z U I D

De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Bosstraat 37 kappen van een inlandse eik OV-2018-0109 25-04-2018

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
19 april 2018 op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest ontheffing hebben verleend in verband met de te

KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT
Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest is het aan inrichtingen toegestaan maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsvoorschriften uit
het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. Op grond van dit artikel
is kennis gegeven van de volgende incidentele festiviteiten:
- Café bar d’Oude Enghe, Middelwijkstraat 2
Op 10 mei 2018, van 14.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur zal er op het
terras live muziek ten gehore gebracht worden
- Naturistenvereniging de Birk, Oude Leusderweg
Op 19 mei 2018, van 16.00 uur tot uiterlijk 00.30 uur zal er tijdens
het jaarfeest versterkte muziek ten gehore gebracht
- Nivius MHC Soest, 1e Heezerlaantje 21
Op 21 mei 2018, van 10.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur zal tijdens het
familietoernooi versterkte muziek op het terras ten gehore worden
gebracht. De omroepinstallatie zal alleen gebruikt worden voor het
doen van mededelingen. Op 17 juni 2018, van 14.00 uur tot uiterlijk
20.00 uur zal er tijdens de huldigingen van de kampioenen door een
DJ op het terras muziek ten gehore gebracht worden
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HOLL AND4ALS

W E R K Z A A M H E D E N KO N I N G S W E G

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 20 april 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het organiseren van Holland4ALS 2018
op de Eemweg 2a en de Kleine Melm op vrijdag 11 mei 2018 van 09.00
uur tot 14.00 uur.

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
26 april 2018 op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning hebben verleend voor de verwachte
geluidshinder als gevolg van het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden aan de koningsweg van maandag 28 mei tot en met vrijdag 1 juni
2018 tussen 18.30 uur en 06.00 uur.

K E R M I S S O E S T 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 20 april 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van de kermis Soest op
evenemententerrein de Eng van 9 mei tot en met 13 mei 2018 van
13.00 uur tot 24.00 uur.

T E R R A S V E R G U N N I N G K WA L I TA R I A
NIEUWEWEG
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 20 april 2018 op
grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het inrichten van een terras aan de
voorzijde van Nieuweweg 70 in de periode van 1 april tot 1 november
2018.

O P E N DA G E N FAT I H M O S K E E 10 T/ M 13 M E I 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 23 april 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van de open dagen van de
Fatih Moskee, Verbindingsweg 2 van 10 tot en met 13 mei 2018 van
10.00 uur tot 22.00 uur.

J U B I L E U M V I E R I N G KO R E N M O L E N D E W I N D H O N D
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 24 april 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het organiseren van festiviteiten rond
het tienjarig bestaan van korenmolen de Windhond aan de Molenweg
30 op zaterdag 12 mei 2018 van 12.00 uur tot 18.00 uur.

ONTHEFFING SLUITINGSUUR K ANTINE T V
SOEST ZUID
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 30 april 2018 op
grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijk Verordening Soest
ontheffing heeft verleend voor verruiming van de openingstijd van de
kantine van TV Soest-Zuid aan de Bosstraat 57a in verband met het
eindfeest competitie vanaf zaterdag 2 juni 2018 20.00 uur tot 01.00 uur
op zondag 3 juni 2018.

M A R K T O U D E A M B A C H T E N 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 30 april 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van de Markt Oude
Ambachten 2018 in de Kerkebuurt en op het Gildeterrein op donderdag 10 mei 2018 van 08.00 uur tot 18.00 uur.
Vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke Verordening’
inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.
Voor vragen: mw. mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 411, of stuur een
e-mail naar: postbus2000@soest.nl.

SAMENLEVING
U I T S C H R I J V I N G K I N D E R DA G V E R B L I J F
PIPPELOENTJE UIT HET L ANDELIJK REGISTER
K I N D E R O P VA N G
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat op grond
van artikel 8 lid 4 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk de registratie van KDV Pippeloentje, Smitsweg 311, 27 april 2018
is beëindigd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Opheffen van vestiging is de reden van uitschijven van deze locatie.

Inzage
Op het Overheidsportaal Landelijk Register Kinderopvang
(www.landelijkregisterkinderopvang.nl) vindt u een overzicht van alle
gastouders, gastouderbureaus, kinderdagverblijven en buitenschoolse
opvang locaties die voldoen aan de Wet Kinderopvang.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. A. Kuiper,
(035) 60 93 411, postbus2000@soest.nl.

OVERIG
D R A N K- E N H O R E C AV E R G U N N I N G C A B R I O
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij voornemens is om
vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet voor het schenken van zwak-alcoholhoudende drank in en
vanuit de horeca unit in het openluchttheater Cabrio aan de Soesterbergsestraat 140 te Soest. Met ingang van 3 mei 2018 tot en met 13
juni 2018 ligt het ontwerp besluit bij de balie Drank- en horeca van het
gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Soest voor een ieder ter inzage.
Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging schriftelijk zienswijzen indienen bij de burgemeester van Soest, postbus 2000, 3760
CA Soest. Mondelinge zienswijze kunnen ingediend worden bij de balie
Drank- en horeca. Deze balie is open op afspraak. U kunt een afspraak
maken via de website van de gemeente Soest of telefonisch via
(035) 60 93 411.
Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 638,
postbus2000@soest.nl.

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

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.

