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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Birkstraat 7 realiseren van 3 appartementen WABO-2017-1023
23-12-2017
Birkstraat 123 vergroten van een stal en loods WABO-2017-1014
22-12-2017
Birkstraat 161 bouwen van een opslagruimte WABO-2017-1015
22-12-2017
Bosstraat 81 kappen van 115 bomen (rectificatie, abusievelijk in
week 52 als verleend gepubliceerd) WABO-2017-0959 22-12-2017
Christiaan Huygenslaan 32 kappen van een conifeer in de achtertuin WABO-2017-1020 27-12-2017
De Beaufortlaan 22B plaatsen van een geluidswal t.b.v. nieuwbouwwoningen WABO-2017-1007 22-12-2017
De Schans 20 uitbreiden van de begane grond van een kringloopcentrum WABO-2017-1010 21-12-2017
Esdoornlaan 8 kappen van een douglasspar op het achtererf
WABO-2017-1022 22-12-2017
Gentiaanlaan 9 bouwen van een woonhuis WABO-2017-1006
22-12-2017
J.H. Isingserf 18 kappen van 2 berken op het achtererf
WABO-2017-1021 27-12-2017
Laanstraat 89 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis
WABO-2017-1025 27-12-2017
Nieuwstraat 25 kappen van 6 Thuja’s op het zijerf WABO-2017-1012
22-12-2017
Parklaan 47 maken van constructieve doorbraken WABO-2017-1002
21-12-2017
Soesterengweg 6D bouwen van een vrijstaand woonhuis
WABO-2017-1008 24-12-2017
Weegbreestraat 54-01 vervangen van deur door een schuifdeur
WABO-2017-1011 21-12-2017
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
aanvragen de beslistermijnen maximaal zes weken te verlengen:
Peter van den Breemerweg 19 bouwen van bedrijfswoning en
verbouwen van huidige woning met aangebouwde stal WABO-2017-0748
28-09-2017
Wieksloterweg OZ 97 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis
WABO-2017-0848 06-11-2017

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de
aangegeven datum verzonden:
Dolderseweg, sectie D-5208 plaatsen van een kunstwerk
WABO-2017-0953 20-12-2017
Lange Brinkweg 21 plaatsen van een carport WABO-2017-0785
22-12-2017
Lange Brinkweg 105 kappen van een berk op het voorerf
WABO-2017-0850 22-12-2017
Vliegtuiglaan 58 kappen van 10 bomen op voor- en achtererf
WABO-2017-0797 07-12-2017
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

GEWEIGERDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunning is geweigerd:
Ossendamweg 33A plaatsen van balkonbeglazing WABO-2017-0829
21-12-2017
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

Aanduiding
politieke groepering
Soest 2002
Gemeentebelangen Groen Soest
Burgerbelangen
Soest -Soesterberg
Lokaal Anders Soest
Democraten Soest Natuurlijk
Partij voor Soest
De Jonge Honden
VERENIGD SOEST
LTR

Naam gemachtigde

Naam plaatsvervanger

T. Koelewijn
H. de Koning
P. Wijnalda

I. Uyland

M. Krom-de Ron
Y.C.M. Gastelaars
H. Galis
G.J. Wessels
B. Kurt
T.J.B. Reijinga

P. ter Velde
I.M. Koomen-Beerman
P. van Rijn
J. Leppers

J. Baks

A.M. Blink

S T R A AT F E E S T B U Y S B A L L O T L A A N
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 21 december
2017 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend voor het organiseren
van een straatfeest in verband met de oplevering van de werkzaamheden aan de hofjes bij de A. van Leeuwenhoeklaan. Het feest vindt
plaats op donderdag 11 januari 2018 van 15.00 uur tot 18.30 uur op
de Buys Ballotlaan voor de huisnummer 65 en 67.

IJSBERENWEEKEND
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
28 december 2017 op grond van artikel 4:18 lid 2 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend om in de
nacht van zaterdag 27 en zondag 28 januari 2018 met maximaal 400
personen binnen de hekken op het terrein van de scoutingvereniging
de Sparrenlaan te kamperen. Op grond van artikel 4:6 van de
Algemene Plaatselijke Verordening Soest is vergunning verleend voor
het ten gehore brengen van versterkte muziek in het clubgebouw
van de scoutingvereniging aan de Sparrenlaan op zaterdag 27 januari
2018 van 21.00 uur tot uiterlijk 01.00 uur.

MTB VELUWSE WINTERCOMPETITIE
WEDSTRIJD DE BERGJES
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 27 december
2017 de datum van de op 6 november 2017 verleende vergunning
heeft gewijzigd. De Wintercompetitie Wedstrijd wordt op 14 januari
2018 van 9.30 uur tot 14.00 uur verreden in recreatiegebied De
Bergjes. De Bergjes is tijdens de wedstrijd afgesloten voor verkeer.
De vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke
Verordening’ inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze
pagina. Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, (035) 609 36 38, of
stuur een e-mail naar postbus2000@soest.nl.

SAMENLEVING

R E G I S T R AT I E A A N D U I D I N G P O L I T I E K E
GROEPERING
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad
van de gemeente; gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet; dat op
donderdag 28 december 2017 is besloten de volgende aanduidingen
van de genoemde politieke groeperingen te registreren in het register
voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente.
- Politieke groepering: De Jonge Honden
Aanduiding: De Jonge Honden
- Politieke groepering: Leefbaar Soest en Soesterberg
Aanduiding: VERENIGD SOEST
- Politieke groepering: LTR
Aanduiding: LTR
De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de
Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden Gemeente
Soest verstrekt door Afdeling dienstverlening, team Burgerzaken,
Raadhuisplein 1.

R E G I S T R AT I E A A N D U I D I N G P O L I T I E K E
GROEPERINGEN
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de
leden van de raad van de gemeente Soest maakt bekend dat, overeenkomstig G 3, lid 5, van de Kieswet, heden in het gemeentehuis ter
inzage is gelegd de beslissing op de verzoeken tot registratie van de
aanduiding van politieke groeperingen waarmee deze groeperingen
op de kandidatenlijst worden vermeld.

V E R P L I C H T E K E N N I S G E V I N G VA N S L U I T E N
VA N E E N OV E R E E N KO M S T I N Z A K E
G R O N D E X P L O I TAT I E
Conform de Wro, afdeling 6.4, artikel 6.24 heeft de gemeente een
anterieure exploitatieovereenkomst gesloten met W.A.C. Hartman
op 27 december 2017, voor de locatie gelegen aan Korte Brinkweg
naast 62 in Soest, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie L,
nummer 50 ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning
met tuin.

VERKIEZINGEN 2018
P L A AT S E L I J K G E R E G I S T R E E R D E
A ANDUIDINGEN POLITIEKE GROEPERINGEN
E N N A M E N VA N G E M A C H T I G D E N E N H U N
P L A AT S V E R VA N G E R
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de
raad van de gemeente maakt ingevolge artikel G 3, lid 5, van de
Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende
aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat
als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de
volgende personen zijn aangewezen:

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
geweigerdevergunning of ontheffing? Dan kunt u, binnen zes
wekenna de verzenddatum schriftelijk bezwaar maken bij
Burgemeester en Wethouders van Soest. Voor de andere genomen besluiten op deze pagina geldt een bezwaartermijn van zes
wekenna 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.

