Bekendmakingen
3 oktober2018

OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Betje Wolfflaan 4 kappen van 1 spar in de achtertuin OV-2018-0483
24-09-2018
Burg. Grothestraat 2 plaatsen van een hekwerk (fase 2) OV-2018-0484
26-09-2018
Bosstraat 57 kappen van 1 conifeer in de voortuin OV-2018-0481
22-09-2018
Den Blieklaan 25 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis
(verdieping) OV-2018-0480 22-09-2018
Dokter Rupertlaan 17 kappen van 2 naaldbomen in de voortuin
OV-2018-0485 25-09-2018
Heideweg 10 kappen van 1 conifeer in de voortuin OV-2018-0487
25-09-2018
Kampweg 23 aanleggen van een in- uitrit OV-2018-0491 26-09-2018
Kerkplein bouwplaatsinrichting parkeerterrein t.b.v. verbouw bankgebouw tot appartementen OV-2018-0493 27-09-2018
Nieuwstraat 58 uitbreiden van een woonhuis incl. onderkeldering
OV-2018-0488 26-09-2018
Plasweg 29 verbouwen/uitbreiden van het woonhuis OV-2018-0486
26-09-2018
Van Beuningenlaan 2 kappen van 1 grove den en 3 coniferen op het
zij- en achtererf OV-2018-0482 24-09-2018
Wilhelminalaan 23 kappen van 2 coniferen in de achtertuin
OV-2018-0492 27-09-2018
Willaertstraat 41 kappen van 1 acacia op het voorterrein OV-2018-0489
26-09-2018
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
aanvragen de beslistermijnen maximaal zes weken te verlengen:
De Beaufortlaan 44-46 bouwen van een dubbel woonhuis
(kavel 1 en 2) OV-2018-0385 01-08-2018
Dokter Rupertlaan 51 plaatsen van een dakkapel en het uitbouwen
van de woning OV-2018-0381 30-07-2018
Veldweg 2 B gebruik bedrijfsruimte t.b.v. maatschappelijke
doeleinden (dagbesteding) OV-2018-0383 31-07-2018
Vosseveldlaan 20A uitbreiden woonhuis en kappen 2 bomen
OV-2018-0375 26-07-2018

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Aagje Dekenlaan 39 bouwen van een dakopbouw OV-2018-0299
20-09-2018
Beukenlaan 15 gebruik bijgebouw als gastenverblijf OV-2018-0377
26-09-2018
Chalonhof 110, 110-D, 116 en 118-C wijzigen van de gevel t.p.v.
voordeur OV-2018-0368 26-09-2018
Colenso 167 kappen van 2 zomereiken op het achtererf OV-2018-0388
26-09-2018
Ferdinand Huycklaan 9 aanleggen/wijzigen van een in- en uitrit
OV-2018-0376 20-09-2018
Foekenlaan 12 kappen 1 larix in de achtertuin OV-2018-0382 24-09-2018
Hommel 52 plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak OV-2018-0364 26-09-2018

Koningsweg kappen van 1 berk (noodkap) t.h.v. nr. 29 OV-2018-0427
21-09-2018
Pijperpad t.h.v. nr. 1 kappen van 3 bomen i.v.m. renovatie Pijperpad
OV-2018-0387 27-09-2018
Veenzoom 2 C kappen van 2 Amerikaanse eiken OV-2018-0432
24-09-2018
Vosseveldlaan 10 kappen van 1 grove den op het achtererf
OV-2018-0386 21-09-2018
Vosseveldlaan 20A uitbreiden woonhuis en kappen 2 bomen
OV-2018-0375 26-09-2018
Vosseveldlaan 39 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0304 24-09-2018
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina

GEWEIGERDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunning is geweigerd:
Heuvelweg 6 kappen van 1 beuk OV-2018-0322 21-09-2018
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
1 S T R E E T W I S E R . K . DA LT O N S C H O O L
DE DRIESPRONG
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 20 september
2018 op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning heeft verleend voor het organiseren van
het ANWB project Streetwise bij de R.K. Daltonschool de Driesprong
aan de St. Theresiastraat van huisnummer 1 t/m 35 op 4 oktober 2018
van 08.30 uur tot 12.00 uur. Voor vragen: mw. L. Smit, 035-6093411,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

3 KENNISGE VING VERWIJDERING
VO E R T U I G E N O P E N B A R E W E G
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest
laat de volgende voertuigen verwijderen van de openbare weg:
- Caravan zonder kenteken, wit, merk KNAUS –
t.h.v. Prof. Lorentzlaan 207
- Aanhanger zonder kenteken, wit, merk Scout –
t.h.v. Varenstraat 55
- Aanhanger, zonder kenteken, afgedekt met groen zeil –
t.h.v. Veenbesstraat 246
- Aanhanger, zonder kenteken – t.h.v. Joh. Poststraat 102
Deze opruimactie wordt uitgevoerd op grond van artikel 5:5 lid 1
van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest (APV) en wel vanaf
1 november 2018 (vier weken na de bekendmaking). De voertuigen
worden verwijderd om de parkeergelegenheden vrij te houden in het
belang van het aanzien van de omgeving en om schade aan de parkeerplaats en andere voertuigen te voorkomen. Het opruimen geschiedt
op kosten van de eigenaars van de voertuigen. Tot 1 november 2018
hebben de eigenaren van de voertuigen de gelegenheid om deze zelf
weg te halen. Het te verwijderen voertuig wordt voorzien van deze
gemeentelijke mededeling. Na 1 november 2018 start de gemeente
met de verwijdering van de voertuigen. Indien de eigenaar niet of niet
tijdig reageert worden de voertuigen vanwege de geringe waarde
direct vernietigd.

RUIMTE
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 B E T R E F F E N D E
G R O N D E X P L O I TAT I E
Conform de Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.24 lid 3 heeft de
gemeente Soest een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten met
mevrouw W.A.G. Kok op 20 september 2018, voor de locatie gelegen
aan de Birkstraat achter 122 B in Soest, kadastraal bekend gemeente
Soest, sectie C, nummer 4584, ten behoeve van een bestaande
(plattelands)woning.

Inzage
De verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij het
Omgevingsloket. De overige verleende vergunningen kunt u
nalezen in het Informatiecentrum in het gemeentehuis.

2 OKTOBERFEST V V SEC
Burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op grond van artikel
2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest ontheffing heeft
verleend voor verruiming van de openingstijden op 3 november
2018 van 19.00 uur tot 4 november 01.00 uur ten behoeve van het
Oktoberfest in de kantine van VV SEC aan de Bosstraat West 88.
Kennisgeving incidentele festiviteit. Op grond van artikel 4:3 van de
APV 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 heeft VV SEC tevens kennis gegeven van bovenstaande
incidentele festiviteit. Voor vragen: mw. J.M. van den Berg,
035-6093638, postbus2000@soest.nl. De beschikking inzien of
bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

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.

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.

