Bekendmakingen
6 februari 2019

OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Biltseweg 37 kappen van 1 eik nabij de entree Zaaknr. 2141289
25-01-2019
Birkstraat 78 kappen van 18 bomen op het zij- en achtererf
Zaaknr. 2142066 29-01-2019
Bloemheuvel 89 bouwen van een fietsenschuur in de voortuin
Zaaknr. 2141470 28-01-2019
De Binnentuin 16 plaatsen van een berging aan de voorgevel
Zaaknr. 2140770 24-01-2019
Eikenhorstweg 1 starten van een Bed & Breakfast in een bijgebouw
Zaaknr. 2142163 29-01-2019
Generaal Winkelmanstraat 174 plaatsen van 2 dakkapellen op de
zijdaken Zaaknr. 2141927 29-01-2019
Heideweg 52 kappen van diverse bomen Zaaknr. 2142440 29-01-2019
Heideweg 54 kappen van 1 vliegden op het zijerf Zaaknr. 2141487
28-01-2019
Kerkpad NZ 53 kappen van 1 berk op de erfgrens Zaaknr. 2141888
28-01-2019
Kolonieweg 6 kappen van diverse bomen op het zij- en achtererf
Zaaknr. 2141391 27-01-2019
Molenstraat 29 kappen van 1 beuk op het zijerf Zaaknr. 2141376
27-01-2019
Noorderweg 39 kappen van een boom in de voortuin en twee
bomen in de achtertuin Zaaknr. 2141901 28-01-2019
Parklaan 61 kappen van twee bomen op het achtererf (noodkap)
Zaaknr. 2143291 30-01-2019
Soesterbergsestraat 114 bouwen van een carport naast de woning
Zaaknr. 2142709 29-01-2019
Soesterbergsestraat 122 kappen van 1 vliegden op het zijerf
Zaaknr. 2141396 27-01-2019
Soesterbergsestraat 126 kappen van 1 vliegden in de achtertuin
Zaaknr. 2141619 28-01-2019
Torenstraat 2 C kappen van 1 berk in de voortuin Zaaknr. 2142170
29-01-2019
Van Lenneplaan 59 kappen van 1 prunus in de achtertuin
Zaaknr. 2142704 29-01-2019
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:
Biltseweg 39 splitsen van een boerderij in twee woningen
Zaaknr. 2092609 30-01-2019
Birkstraat 78 kappen van 3 acacia’s en 1 esdoorn Zaaknr. 2125668
28-01-2019
Braamweg 74 kappen van 1 conifeer op het zijerf Zaaknr. 2122016
28-01-2019
Chalonhof kappen van 1 esdoorn t.h.v. nr. 107 Zaaknr. 2123089
30-01-2019
Dolderseweg 11 20 bouwen van een recreatiewoning Zaaknr. 2086310
25-01-2019
Dorresteinweg 70 kappen van 1 eik en 2 lindebomen Zaaknr. 2122924
29-01-2019
Dr. Rupertlaan 90 plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak en wijzigen
voorgevel Zaaknr. 2129743 29-01-2019
Gemini 87 uitbreiden van een woonhuis Zaaknr. 2133627 25-01-2019
Gentiaanlaan 9 bouwen van een toegangspoort Zaaknr. 2097374
25-01-2019
Gentiaanlaan 11 kappen van 2 vliegdennen (bomen 2 en 3) in de
achtertuin (met herplant) Zaaknr. 2119060 29-01-2019
Insingerstraat 29, Minstreelpad 77, Beetzlaan 127,
Thorbeckestraat 58, Troelstrastraat 22 en Roggeveld 22
kappen van 7 bomen Zaaknr. 2133907 28-01-2019
Jan Lievenslaan 12 bouwen van een tuinhuis Zaaknr. 2116595 25-01-2019
Kastanjelaan 45 uitbreiden woonhuis met aangebouwde berging met
kap Zaaknr. 2124094 28-01-2019
Middelwijkstraat 63 kappen van 1 esdoorn in de voortuin
Zaaknr. 2122230 28-01-2019
Postweg 41 plaatsen van twee dakkapellen Zaaknr. 2122683 29-01-2019
Rademakerstraat 68 tijdelijk gebruik groenstrook als tuin
(max. 10 jaar) Zaaknr. 2100854 24-01-2019
Schoutenkampweg 127 plaatsen van een dakkapel in het
voorgeveldakvlak Zaaknr. 2127979 24-01-2019
Soesterbergsestraat 140 tijdelijk plaatsen van 2 containers t.b.v.
opslag (max. 15 jaar) Zaaknr. 2116988 25-01-2019
Vermeerlaan kappen van 1 esdoorn t.h.v. nr. 54 Zaaknr. 2123076
30-01-2019
Wieksloterweg OZ 97 uitbreiden woonhuis, bouwen bergruimte en
kappen 2 bomen Zaaknr. 2112277 29-01-2019
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

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:
Verl. Talmalaan 55 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis
Zaaknr. 2121527 03-12-2018

GEWEIGERDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunning is geweigerd:
Gentiaanlaan 11 kappen van 1 vliegden (boom 1) in de achtertuin
Zaaknr. 2119060 29- 01-2019
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 VERORDENINGEN
VLOOIENMARKT OP DE ENG
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 25 januari 2019
op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening Soest vergunning heeft verleend
voor het houden van een
vlooienmarkt op evenemententerrein de eng op:
• Zondag 14 april 2019 vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur;
• Zondag 14 juli 2019 vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur.
Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

OPEN SOESTER K AMPIOENSCHAP
B L A U W E PA L E N 2 019
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 30 januari 2019
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor het organiseren en houden
van een duurloop in het duin- en bosgebied de Lange Duinen op
woensdag 8 mei 2019 van 19:30 uur tot 21:00 uur.
Voor vragen: mw. A. van den Berg, 035-6093411,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.

RUIMTE
V E R G U N N I N G O B S TA K E L O P E N B A R E W E G
A M E R S F O O R T S E S T R A AT W E G / V E L D M .
MONTGOM E RY WEG
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
25 januari 2019 op grond van artikel 2:10, lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend om een
kraan te plaatsen op 6 februari 2019 aan de Amersfoortsestraatweg/
Veldm . Montgomeryweg te Soesterberg.
Voor vragen: mw. A. Buitendijk-Boer, 035-6093411,
postbus2000@soest.nl. De vergunning inzien of bezwaar maken?
Zie groene kader op deze pagina.
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BESLUIT OMGE VINGSVERGUNNING IN
A F W I J K I N G VA N H E T B E S T E M M I N G S P L A N ,
HUISVESTING SERVICETE AM NABIJ L ANGE
B R I N K W E G 71 T E S O E S T

onder het kopje “omgevingsvergunningen”
Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0342.OMSOE0002-0301.

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat bij besluit
29 januari 2019 een omgevingsvergunning is verleend om af te wijken
van het bestemmingsplan ‘Soest Midden en Zuid’ met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht en
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, tegen de
vastgestelde omgevingsvergunning een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Sector Bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van
een beroepschrift is zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang
van de dag na die waarop de omgevingsvergunning ter inzage is gelegd.
Deze omgevingsvergunning treedt in werking één dag nadat de termijn
voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit ‘handelen
in strijd met de regels van ruimtelijke ordening’ en heeft betrekking op
de huisvesting van het serviceteam nabij het perceel Lange Brinkweg
71 Soest. Het projectgebied en de terreinen in de directe omgeving
zijn en blijven bestemd als bedrijfsterrein. In die zin is geen sprake van
nieuwe ontwikkelingen. Het betreffende perceel heeft een
bedrijfsbestemming, waarin bedrijfsactiviteiten tot en met categorie
2 uit de bij de regels behorende bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten
zijn toegelaten, maar ter plaatse geen bouwvlak is aangegeven.
De beoogde ontwikkeling past verder binnen de categorieën gevallen
die de gemeenteraad heeft aangewezen waarin geen verklaring van
bedenkingen is vereist.
Ter inzage omgevingsvergunning huisvesting serviceteam
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben ter inzage
gelegen van donderdag 18 oktober 2018 tot en met woensdag
28 november 2018. Gedurende deze termijn is 1 zienswijze
ontvangen. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken
liggen gedurende 6 weken ter inzage van donderdag 7 februari 2019
tot en met woensdag 20 maart 2019 bij het Omgevingsloket van de
afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van de
omgevingsvergunning bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak.
Een afspraak kan gemaakt worden via www.soest.nl/afspraak of neem
contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 60 93 411.
Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift
worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen
De omgevingsvergunning is digitaal in te zien via:
www.ruimtelijkeplannen.nl en www.soest.nl/bestemmingsplannen

Rechtsmiddelen

Het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Mocht dat
voor u onaanvaardbare gevolgen hebben, dan kunt u tijdens de
beroepschriftprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan
de voorzieningenrechter. Dit betekent dat een speciale regeling
(bijvoorbeeld schorsing van het besluit) kan worden getroffen voor de
periode dat het beroepschrift nog in behandeling is. Aan deze
procedure zijn wel kosten verbonden. Voor het indienen van een
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening dient u uw
verzoekschrift te zenden aan: De Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Midden-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht.

MILIEU
B E K E N D M A K I N G 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 I N D U S T R I E W E G 27 B I N
SOEST
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest hebben op
22 oktober 2018 een melding ontvangen van Autoschade Diamant te
Soest. Het gaat om een melding van een activiteit in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding heeft betrekking op het
wijzigen van uw autoschadeherstelbedrijf aan de Industrieweg 27 B in
Soest en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2018-2767.

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.

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 030-7023300 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
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.

