Bekendmakingen
4 juli 2018

OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Brievengaarder 2-12 bouwen van 3 twee-onder-een-kapwoningen
(blok 7, 8, en 9) OV-2018-0315 21-06-2018
Brievengaarder 14-16 bouwen van een twee-onder-een-kapwoning
(blok 10) OV-2018-0316 21-06-2018
Brievengaarder 13-29 bouwen van 9 woningen met bergingen
(blok 11) OV-2018-0314 21-06-2018
De Beaufortlaan 32 bouwen van een vrijstaand woonhuis (kavel 8)
OV-2018-0313 21-06-2018
De Beaufortlaan 40 aanleg van een in- en uitrit (kavel 12) OV-2018-0312
21-06-2018
De Beaufortlaan 40 bouwen van een vrijstaand woonhuis (kavel 12)
OV-2018-0311 21-06-2018
Dorresteinweg 76A kappen van 1 vogelkers op het zijerf OV-2018-0328
26-06-2018
Foekenlaan 3 kappen van 1 eik op het zijerf OV-2018-0319 23-06-2018
Heuvelweg 6 kappen van 1 beuk op het zijerf OV-2018-0322 25-06-2018
Jan Lievenslaan 2 bouwen van een vrijstaand woonhuis OV-2018-0326
26-06-2018
Kerkstraat 10 wijzigen van een constructieve draagmuur in een
woonhuis OV-2018-0320 23-06-2018
Kolonieweg 4 kappen van 1 Douglas spar op het zijerf OV-2018-0318
22-06-2018
Morane 4 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0324 26-06-2018
Nieuwstraat 25 bouwen van 3 vrijstaande woningen en een tweeonder-een-kapwoning OV-2018-0321 25-06-2018
Soesterbergsestraat 74C kappen van 5 bomen OV-2018-0323
26-06-2018
Sterrenbergweg 27 aanleggen van een tweede inrit OV-2018-0331
27-06-2018
Talmalaan 28 plaatsen van een verdieping op de aangebouwde
garage OV-2018-0329 27-06-2018
Van Lyndenlaan 30 kappen van een grove den OV-2018-0327
26-06-2018
Vliegtuiglaan 50 kappen van 1 eik en 1 den in voortuin en 6 dennen
in achtertuin, aanleggen van een inrit OV-2018-0317 21-06-2018
Waldeck Pyrmontlaan 20 kappen van 1 Thuja, 1 hulstboom en een
Nordman spar in voor- en achteruin OV-2018-0330 27-06-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Amersfoortsestraat 84A verbouwen van de entree van een
bedrijfspand OV-2018-0087 20-06-2018
Amersfoortsestraat 109A plaatsen kozijn in kelderwand OV-2018-0205
21-06-2018
Burg. Grothestraat 37 wijzigen van de entreepui (legalisatie)
OV-2018-0218 20-06-2018
Chalonhof 101 vervangen van een dakkapel OV-2018-0224 20-06-2018
Kerkpad ZZ 63 verbouwen van een monument (gevels) OV 2018-0101
26-06-2018
Steenhoffstraat 67 ontheffing t.b.v. gebruik pand voor wonen en
maatschappelijke zorg OV 2018-0128 25-06-2018
Veenzoom 2A uitbreiden van een woonhuis OV-2018-0114 20-06-2018
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
D O O R L O P E N D E S TA N D P L A AT S V E R G U N N I N G
V I S H A N D E L M E E S T E R VA N W E E D E S T R A AT
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
27 juni 2018 op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het innemen van
standplaats vanaf 28 juni 2018 voor de verkoop van vis en visproducten op donderdagmiddagen van 14.00 uur tot 18.30 uur op de
Van Weedestraat/hoek Dillenburglaan.
Vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke Verordening’
inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.
Voor vragen: mw. L. Smit, (035) 60 93 411, postbus2000@soest.nl.

SAMENLEVING
N A D E R E R E G E L S P E U T E R O P VA N G E N
VO O R S C H O O L S E E D U C AT I E VA S T G E S T E L D
Burgemeester en wethouders van Soest hebben de ‘Nadere regels
peuteropvang en voorschoolse educatie’ vastgesteld. Twee kinderopvangorganisaties verzorgen peuteropvang en voorschoolse educatie in
Soest. De nadere regels bestaan uit twee onderdelen: regels waar
aanbieders van voorschoolse educatie aan moeten voldoen en regels
die gelden voor ouders als zij peuteropvangtoeslag willen aanvragen.
De regeling voor ouders is ongewijzigd ten opzichte van 2017. In het
administratieve proces voor de aanbieders zijn wijzigingen doorgevoerd, als resultaat van een onderzoek naar de administratieve lasten.
De volledige nadere regels kunt u terugvinden op www.overheid.nl.

MILIEU

VERKEER
VERKEERSBESLUITEN RUBENSL A AN,
E M M A L A A N & PA R K L A A N
Vanwege geparkeerde auto’s op de Rubenslaan vanaf de aansluiting
met de Dalweg tot aan de eerste zijstraat, die het in- en uitrijden van
deze weg blokkeren, nemen we de volgende maatregel:
- Instellen van een stopverbod aan beide kanten van de weg door
middel van een doorgetrokken gele streep op de trottoirband vanaf
de aansluiting met de Dalweg tot aan de eerste zijstraat.
Vanwege geparkeerde auto’s op de Emmalaan vanaf de Burgemeester
Grothestraat tot over de eerste 15 meter, het in- en uitrijden van deze
weg blokkeren, nemen we de volgende maatregel:
- Instellen van een stopverbod aan de westzijde van de Emmalaan
door middel van het aanbrengen van een doorgetrokken gele streep
op de trottoirband vanaf de Burgemeester Grothestraat tot over de
eerste 15 meter.
Vanwege geparkeerde auto’s op de Parklaan vanaf de Nieuweweg tot
over een afstand van 15 meter, het in- en uitrijden van deze weg blokkeren, nemen we de volgende maatregel:
- Instellen van een stopverbod aan beide zijden van de Parklaan door
middel van het aanbrengen van een doorgetrokken gele streep op
de trottoirband vanaf de aansluiting met de Nieuweweg over een
afstand van 30 meter aan de rechterzijde en vanaf de eerste uitrit
over een afstand van 25 meter aan de linkerzijde van de Parklaan.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en het niet eens met een van deze besluiten?
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:
1. uw naam en adres;
2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);
3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;
4. de redenen waarom u bezwaar maakt;
5. ondertekening met uw handtekening.

M E L D I N G VA N E E N A C T I V I T E I T
A AN DE ZUIDERGR AC HT 50 IN SOEST
Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest hebben op
26 juni 2018 een melding ontvangen van Rein Tupker Sier/Kunstsmederij te Soest in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
De melding heeft betrekking op het starten van een smederij aan de
Zuidergracht 50 in Soest en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2018-1653.
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) 70 23 300 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.

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.

