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OMGEVINGSLOKET

Plesmanstraat 257-319 plaatsen van nieuwe kozijnen en gevelvulling
aan woongebouw OV-2018-0002 10-02-2018

A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Amersfoortsestraat 66 kappen van 6 dennenbomen in de achtertuin
OV-2018-0256 27-05-2018
Birkstraat 131 kappen van 5 berken op het voorerf OV-2018-0267
25-05-2018
Centurionbaan 190 uitbreiden van een bedrijfspand OV-2018-0263
29-05-2018
Choristenpad 94 kappen van een dode boom in de achtertuin
OV-2018-0261 29-05-2018
Colenso 72 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0249 24-05-2018
Foekenlaan 12 kappen van een larix op achtererf OV-2018-0265
30-05-2018
Insingerstraat 23 bouwen van een bijgebouw OV-2018-0252 25-05-2018
Insingerstraat 56C kappen van 6 dennen op het achtererf OV-2018-0247
23-05-2018
Kampweg 46 kappen van 3 dode vliegdennen OV-2018-0266 29-05-2018
Kampweg 88 kappen van 1 eik in de achtertuin OV-2018-0257
27-05-2018
Kastanjelaan 19A kappen van een boom op het zijerf OV-2018-0255
27-05-2018
Kastanjelaan 19A plaatsen van een schutting OV-2018-0258 27-05-2018
Kerkpad NZ 22 plaatsen van een erfafscheiding OV-2018-0264
29-05-2018
Molenstraat 29 uitbreiden woonhuis met werkkamer en atelier
OV-2018-0253 25-05-2018
Nassauplantsoen tijdelijk plaatsen keet en container t.b.v. reconstructie Beatrixlaan OV-2018-0260 28-05-2018
Oranjelaan 34 kappen van een douglasspar op het achtererf
OV-2018-0259 27-05-2018
Plasweg 4 kappen van een prunus OV-2018-0254 26-05-2018
Reigerpad 11 plaatsen van een veranda/overkapping OV-2018-0250
24-05-2018
Steenhoffstraat 1-3 uitbreiden van de kap van een appartement op
de verdieping (wijz. verl. verg.) OV-2018-0251 25-05-2018
Van Weerden Poelmanweg plaatsen van een informatiezuil voor
fietsers OV-2018-0262 29-05-2018
Wieksloterweg WZ/Boerenstreek uitvoeren van ecohydrologisch
herstel Soesterveen (gronden Natuurmonumenten) OV-2018-0268
30-05-2018
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 aanvraag
de beslistermijnen maximaal zes weken te verlengen:

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Beukenlaan 3A bouwen van een vrijstaand woonhuis OV-2018-0246
29-05-2018
Chalonhof bouwen van 13 woningen WABO-2016-0770 11-01-2018
Julianalaan 66 bouwen van een vrijstaand bijgebouw OV-2018-0119
24-05-2018
Kerkstraat 11A aanleggen van een inrit OV-2018-0162 25-05-2018
Schoutenkampweg 141 bouwen van een aanbouw aan de woning
OV-2018-0047 29-05-2018
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.
Voor vragen over nr. 1 & 2: mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 411,
nr. 3: mw. A. Buitendijk-Boer, (035) 60 93 411 of stuur een e-mail naar:
postbus2000@soest.nl.

VERKEER
VERK EERSBESLUIT LUKKIE DUCK R AC E
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 6 juni 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
- Evenement Lukkie Duck Race 9 en 10 juni 2018
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via www.overheid.nl.

MILIEU

VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE
K WA L I T E I T (C R K )

V E R L E N E N O N T H E F F I N G W E T V E R VO E R
G E VA A R L I J K E S T O F F E N /A D R T. B .V. D E
L O C AT I E G A L L E N K A M P P E L S W E G 1

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.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest hebben op
6 juni 2018 een ontheffing verleend aan GBV-WECO vuurwerk B.V. te
Veenendaal in het kader van Wet vervoer gevaarlijke stoffen/ADR voor
het laden en lossen van consumentenvuurwerk op de locatie
Gallenkamp Pelsweg 1 te Soest. Het besluit heeft zaakkenmerk
Z-VERG-2018-1395.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
1. P OW E R W E E K E N D 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 29 mei 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van het Powerweekend
op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni 2018 aan de AP Hilhorstweg 19.

2. STRUGGLE4BIBLES
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 29 mei 2018 op
grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het houden van het sportieve sponsorevenement Struggle4Bibles 2018 in en rond de Soester Duinen op zaterdag 7 juli 2018 van 08.00 uur tot 20.30 uur.

3. COLLECTE VERGUNNING STIC HTING
STEUN MENSENRECHTEN STOP
M A AT S C H A P P E L I J K G E W E L D
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
29 mei 2018 op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Soest collectevergunning hebben verleend aan Stichting
Steun Mensenrechten Stop maatschappelijk geweld in de vrije periode
van 2 juli 2018 tot 7 juli 2018 dagelijks tot uiterlijk 20.00 uur.
Vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke Verordening’

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.
U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag
nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen. Uw schriftelijke bezwaarschrift
kunt u richten aan: Gemeente Soest, postbus 2000, 3760 CA Soest. U
kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website van de
gemeente Soest. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
- uw naam en contactgegevens;
- de datum waarop u het bezwaar indient;
- een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar
tegen heeft;
- de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;
- als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening
(bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

Voorlopige voorziening
Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent
dat de houder van de ontheffing hiervan gebruik kan maken. Zijn er
volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te
schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt een
voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw verzoek
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om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en
een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de
reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u
griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.

- de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;
- als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening
(bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD
Utrecht via info@rudutrecht.nl of (030) 70 23 195. Vermeld u hierbij
het kenmerk Z-VERG-2018-1395. U kunt de stukken ook inzien bij de
RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3555 AA in Utrecht of bij de gemeente Soest (balie 8), Raadhuisplein 1, op werkdagen van 8.30-13.00
uur en op donderdag van 8.30-20.00 uur, (035) 60 93 539.

Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent
dat de houder van de ontheffing hiervan gebruik kan maken. Zijn er
volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te
schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt een
voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift
en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de
reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u
griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via
(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.

V E R L E N E N O N T H E F F I N G W E T V E R VO E R
G E VA A R L I J K E S T O F F E N /A D R T. B .V. D E
L O C AT I E O O S T E R G R A C H T 2 4 I N S O E S T.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest hebben op
6 juni 2018 een ontheffing verleend aan GBV-WECO vuurwerk B.V. te
Veenendaal in het kader van Wet vervoer gevaarlijke stoffen/ADR voor
het laden en lossen van consumentenvuurwerk op de locatie
Oostergracht 24 te Soest. Het besluit heeft zaakkenmerk
Z-VERG-2018-1392.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.
U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag
nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen. Uw schriftelijke bezwaarschrift
kunt u richten aan: Gemeente Soest, postbus 2000, 3760 CA Soest.
U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website van de
gemeente Soest. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
- uw naam en contactgegevens;
- de datum waarop u het bezwaar indient;
- een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar
tegen heeft;

Voorlopige voorziening

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD
Utrecht via info@rudutrecht.nl of (030) 70 23 195. Vermeld u hierbij
het kenmerk Z-VERG-2018-1392. U kunt de stukken ook inzien bij de
RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3555 AA in Utrecht of bij de gemeente Soest (balie 8), Raadhuisplein 1, op werkdagen van 8.30-13.00
uur en op donderdag van 8.30-20.00 uur, (035) 60 93 539.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via
(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.

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
C E N T U R I O N B A A N 42 C I N S O E S T E R B E R G
Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest hebben op
22 mei 2018 een melding ontvangen van Aannemersbedrijf Van Asselt
te Soesterberg. Het gaat om een melding van een activiteit in het
kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding heeft betrekking op het oprichten en inwerking hebben van een aannemersbedrijf op het perceel Centurionbaan 42c te Soesterberg en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2018-1390.

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
(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
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.

