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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Amersfoortsestraat parkzone verdiepte ligging N237 plaatsen van
een helikopter op een sokkel OV-2018-0434 28-08-2018
Amersfoortsestraat 20 verbouwen/uitbreiden van een restaurant
conferentieoord OV-2018-0429 27-08-2018
Burg. Grothestraat 2 bouwen van een hekwerk met keerwand
OV-2018-0425 24-08-2018
Fazantpad nabij nr. 48 kappen van 1 eik (noodkap) OV-2018-0437
30-08-2018
Generaal Spoorstraat 26 bouwen van een aangebouwde garage
met opbouw OV-2018-0433 27-08-2018
Korte Brinkweg 51 bouwen van een vrijstaand woonhuis en
verbouwen boerderij tot 2 woningen OV-2018-0430 27-08-2018
Korte Brinkweg 53 bouwen van een tuinberging OV-2018-0431
27-08-2018
Lange Brinkweg 26 kappen van 1 eik op het zijerf OV-2018-0426
24-08-2018
Lange Brinkweg 60 A verwijderen van een asbesthoudend dak van
schuur OV-2018-0436 29-08-2018
Minstreelpad 63 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0435 29-08-2018
Nieuwegracht 29/Koningsweg kappen van 1 berk OV-2018-0427
24-08-2018
Oude Utrechtseweg 25 plaatsen van dakkapellen in het linker
en rechter dakvlak OV-2018-0438 30-08-2018
Prins Bernhardlaan 27 kappen van 14 bomen OV-2018-0428
24-08-2018
Soesterbergsestraat 158 wijzigen bestemming van kantoor naar
gezondheidszorg OV-2018-0423 22-08-2018
Veenzoom 2 C kappen van 2 Amerikaanse eiken OV-2018-0432
27-08-2018
Winterkoning 107 uitbreiden woonhuis met garage en onderkeldering OV-2018-0424 22-08-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

Dorpsstreek t.h.v. speelvoorziening plaatsen van een Kjoep met
luifel OV-2018-0366 28-08-2018
Postweg 41 kappen van 1 conifeer in de voortuin OV-2018-0343
27-08-2018
Soesterbergsestraat 74 C kappen van 4 bomen op het voorerf en
1 boom op het achtererf OV-2018-0323 27-08-2018
Stadhouderslaan 39 kappen van 1 walnoot en 1 wilg in de achtertuin
OV-2018-0344 27-08-2018
Van Lijndenlaan 30 kappen van 1 grove den op het zijerf OV-2018-0327
27-08-2018
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
31 augustus 2018 op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest ontheffing hebben verleend in verband met de te
verwachte geluidhinder als gevolg van het uitvoeren van de asfalteringswerkzaamheden aan de Birkstraat en de Koningsweg ter hoogte
van de rotonde met de Dorpsstreek op:
- woensdag 19 september 2018 van 20.00 uur tot donderdag
20 september 2018 06.00 uur
- donderdag 20 september 2018 van 20.00 uur tot vrijdag
21 september 2018 06.00 uur

GEWEIGERDE VERGUNNINGEN

4. DUUR Z A AM GOED BEZIG MARKT

De volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Birkstraat 86A wijzigen van een in- en uitrit OV-2018-0229 27-08-2018
Steenhoffstraat 1-3 uitbreiden kap op verdieping appartement
OV-2018-0251 29-08-2018

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 17 augustus 2018
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor het houden van de Duurzaam
Goed Bezig Markt op zaterdag 29 september 2018 van 10.00 uur tot
16.00 uur op het pleintje op de Burg. Grothestraat.

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. V E R G U N N I N G O B S TA K E L O P D E O P E N B A R E
WEG A AN DE BE AUFORTL A AN
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
28 augustus 2018 op grond van artikel 2:10, lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend om bouwketen op het gazon ter hoogte van Beaufortlaan 7 te plaatsen in de
periode van 28 augustus 2018 tot 30 september 2019.

2. DR AK ENBOOTR AC E SOEST
VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de
aangegeven datum verzonden:
Colenso 72 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0249 28-08-2018

3. GELUIDHINDER NAC HTELIJK E
WERK ZA AMHEDEN

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 31 augustus 2018
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor het houden van de
Drakenbootrace Soest in het buitengebied bij de Kleine Melm aan de
Eemweg op zaterdag 29 september 2018 van 12.00 uur tot 18.00 uur.

De vergunning inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze
pagina. Voor vragen over nr. 1: mw. A. Buitendijk-Boer,
(035) 60 93 722, nr. 2 t/m 4: mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 638,
of stuur een e-mail naar: postbus2000@soest.nl.

MILIEU
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
CENTURIONBA AN 40 D IN SOESTERBERG
Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest hebben op
25 augustus 2018 een melding (zaakkenmerk Z-MLD-2018-2361)
ontvangen van Autolasser B.V. te Soesterberg. Het gaat om een melding van een activiteit in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer en heeft betrekking op het oprichten van een lasbedrijf aan de
Centurionbaan 40 D in Soesterberg. 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.
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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
S O E S T E R B E R G S E S T R A AT 4 I N S O E S T
Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest hebben op
12 december 2017 een melding (zaakkenmerk Z-MLD-2017-3093)
ontvangen van A.M.W.A.M. van der Linden te Made. Het gaat om een
melding van een activiteit in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer en heeft betrekking op het wijzigen van de opslag van consumentenvuurwerk aan de Soesterbergsestraat 4 in Soest. 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.

VERKEER
VERKEERSBESLUIT E VENEMENT
L A D O L C E V I TA B R A D E R I E
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 5 september 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
- Evenement La Dolce Vita Braderie
Vanwege het evenement La Dolce Vita Braderie nemen we enkele
tijdelijke verkeersmaatregelen. Op 16 september 2018 van 10.00
tot 20.00 uur door middel van het plaatsen van de borden C01
(gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders
van rij- of trekdieren of vee) van bijlage I van het RVV-90 gesloten
voor bestuurders te verklaren.

- tussen Plein van Zuid en Gallenkamp Pelsweg in beide richtingen.
Op 16 september 2018 van 10.00 tot 20.00 uur door middel van het
plaatsen van de borden C02 (éénrichtingsweg, gesloten in deze
richting voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren
of vee) van bijlage I van het RVV-90 gesloten voor bestuurders te
verklaren
- Van Eikenlaan tot Plein van Zuid
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via www.overheid.nl.

vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek
om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht,
sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Een afschrift
van dit besluit wordt per e-mail gezonden aan “0-wegafsluiting”
(verzendlijst). In deze verzendlijst zijn onder andere politie,
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en RAVU opgenomen.

Bekendmaking
Dit besluit wordt op grond van artikel 26 van de WVW 1994 bekendgemaakt in de Staatscourant. Daarnaast wordt een kennisgeving van
de bekendmaking in de Staatscourant vermeld op de website van de
gemeente Soest, in de Soester Courant en op de gemeentelijke informatieborden naast het carillon aan het Raadhuisplein.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en het niet eens met dit besluit? 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.
Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar) en de afdelingen 7.1
en 7.2 (bijzondere bepalingen over bezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing. 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

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.

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.

