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7 februari 2018

OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Amersfoortsestraat 107 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak WABO-2018-0112 24-01-2018
Colenso 172 maken van een constructieve doorbraak in een draagmuur WABO-2018-0104 25-01-2018
De Genestetlaan 14 kappen van een conifeer in de voortuin
WABO-2018-0101 26-01-2018
Dolderseweg 11-05 kappen van 4 vliegdennen WABO-2018-0116
12-001-2018
Eemweg 3 planten van bomen en graven van 2 poelen in een weiland
en kappen van 2 amberbomen WABO-2018-0113 29-01-2018
Fazantpad 28 uitbreiden van een woonhuis WABO-2018-0103 27-01-2018
Gallenkamp Pelsweg 14 kappen van een douglasspar in de voortuin
WABO-2018-0105 25-01-2018
Generaal Winkelmanstraat 134 kappen van een esdoorn in de achtertuin WABO-2018-0098 25-01-2018
Gentiaanlaan 9 bouwen van een vrijstaand woonhuis WABO-2018-0129
31-01-2018
Hartmanlaan 39 kappen van een conifeer in de zijtuin (noodkap)
WABO-2018-0106 25-01-2018
Laanstraat 7 verplaatsen van een inrit WABO-2018-0120 30-01-2018
Middelwijkstraat 1 wijzigen van de kozijnen in de zijgevel
WABO-2018-0119 30-01-2018
Nieuweweg 36 kappen van een conifeer in de zijtuin (noodkap)
WABO-2018-0099 26-01-2018
Parklaan 36 plaatsen van een dakraam in het zijdakvlak WABO-2018-0117
30-01-2018
Plasweg 48 kappen van een Douglasspar in de achtertuin
WABO-2018-0100 27-01-2018
Soesterbergsestraat 130 kappen van 6 grove dennen in de zijtuin
WABO-2018-0121 26-01-2018
St. Willibrordusstraat 3 kappen van een berk in de achtertuin
WABO-2018-0102 26-01-2018
Theo Dobbehof 28 vervangen van kozijnen aan de voorgevel
WABO-2018-0107 25-01-2018
Veenpad 14 plaatsen van een dakkapel en het vervangen van een
dakkapel WABO-2018-0130 31-01-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

De Beaufortlaan 28 bouwen van een kelder en wijzigen gevelopening noordgevel WABO-2017-0931 26-01-2018
Dorresteinweg 70 afwijken gebruiksregels bestemmingsplan t.b.v.
exploiteren autopoetsbedrijf WABO-2017-0960 29-01-2018
Goudvink 47 kappen van een berk op het zijerf WABO-2018-0016
29-01-2018
Hartmanlaan 39 kappen van een conifeer in de zijtuin (noodkap)
WABO-2018-0106 30-01-2018
Klarinet achter nrs. 377-389 kappen van 1 berk, 1 els en
2 esdoorns in groenstrook langs de Clemensstraat WABO-2018-0090
29-01-2018
Laanstraat 89 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis WABO-2017-1025
25-01-2018
Nieuweweg 36 kappen van een conifeer in de zijtuin (noodkap)
WABO-2018-0099 31-01-2018
Nieuwstraat 25 kappen van 6 Thuja’s op het zijerf (legalisatie) WABO2017-1012 29-01-2018
Nijverheidsweg 6 legaliseren van de reeds bestaande inrit
WABO-2018-0078 31-01-2018
Oude Tempellaan 2 kappen van 5 zomereiken op het voorerf
WABO-2017-0847 02-02-2018
Paltz 3A wijzigen van een bosschuur tot gastenverblijf WABO-2017-0625
24-01-2018
Prins Bernhardlaan 44 kappen van 1 conifeer in de voortuin en 1 eik
in de achtertuin WABO-2017-0940 29-01-2018
Regentesselaan 17 kappen van 3 coniferen in de zijtuin WABO-2018-0048
02-02-2018
Vosseveldlaan 51 maken van 2 constructieve muurdoorbraken
WABO-2018-0093 30-01-2018
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.

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:
Bosstraat 81 kappen van 115 bomen WABO-2017-0959 07-12-2017
Oude Tempellaan 1 kappen van 17 bomen WABO-2017-0971 12-12-2017
Wieksloterweg OZ 103 plaatsen van een woonunit voor tijdelijk
gebruik WABO-2017-0930 27-11-2017
Wieksloterweg OZ 103A verbouwen/uitbreiden van een woonhuis
WABO-2017-0948 01-12-2017

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Amersfoortsestraat overkluizing zijde Veldm. Montgomeryweg
plaatsen van een kunstwerk WABO-2017-0974 31-01-2018
Beukenlaan 23A kappen van een eik op het achtererf WABO-2018-0001
29-01-2018
Braamweg 35 kappen van een grove den op het achtererf
WABO-2018-0026 30-01-2018
Choristenpad 55 kappen van een conifeer in de achtertuin
WABO-2018-0074 25-01-2018
Christiaan Huygenslaan 32 kappen van een conifeer in de achtertuin WABO-2017-1020 29-01-2018

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 2 februari 2018
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor het organiseren en houden van
een carnavalsfeest in de kantine van VVZ’49 aan de Eemweg 2a op
zaterdag 10 februari 2018 van 20:00 uur tot 01:00 uur.

5 . C A R N AVA L S O P T O C H T S O E S T
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 2 februari 2018
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor het organiseren en houden van
een carnavalsoptocht met praalwagens, via de hoofdwegen van
Soest, vanaf het Nieuwerhoekplein tot de Middelwijkstraat op
zaterdag 10 februari 2018 tussen 13:00 uur en 14:30 uur.
Vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke Verordening’
inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina. Voor
vragen over nr. 1, 2, 4 & 5: mw. A. van den Berg, (035) 60 93 638,
nr. 3: mw. A. Buitendijk-Boer, (035) 60 93 411, of stuur een e-mail
naar: postbus2000@soest.nl.

VERKEER
A A N L E G G E H A N D I C A P T E N PA R K E E R P L A AT S
Burgemeester en wethouders van Soest maken in verband met het
bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer (BABW) bekend, dat zij besloten hebben:
- door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het RVV-90 met
onderbord ZL-TJ-48 nabij de woning Klarinet 259 te Soest een
parkeerplaats voor gehandicapten aan te geven.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken na de datum
van de bekendmaking. Het bezwaar dient te worden gericht aan het
college van B&W van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. 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 voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank
Utrecht, sector Bestuursrecht Postbus 13023,3507 LA te Utrecht.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
1. T E R R A S V E R G U N N I N G E D D I E ’ S P U B

VERLENGEN BESLISTERMIJN

4 . C A R N AVA L V V Z ’49

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 29 januari 2018
op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor het inrichten van een terras
voor de zaak aan de Smitweg 28 in de periode van 1 april tot en met
1 november 2018.

2 . T E R R A S V E R G U N N I N G V L A A I & Z O 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 29 januari 2018
op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor het inrichten van een terras
grenzend aan de voor-en zijgevels van de Zuidpromenade 7a voor
het jaar 2018.

3 . C A K E - A C T I E WAT E R S C O U T I N G G R O E P
PA LT Z - E N E E M G E U Z E N
Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op
30 januari 2018 op grond van artikel 5:13 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Soest vergunning hebben verleend voor het
houden van een inzamelingsactie door middel van het huis aan huis
verkopen van cakes op 8 en 9 november 2018 van 18.00 uur tot
21.00 uur en op 10 november 2018 van 09.00 uur tot uiterlijk
19.00 uur

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.

