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7 november 2018

OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Albert Cuyplaan kappen diverse bomen in omgeving Albert
Cuyplaan, Roggeveld en Boekweitland OV-2018-0531 11-10-2018
Chalonhof-Verl. Talmalaan planten van meidoornhagen aan beide
zijden van het fiets-voetpad OV-2018-0563 31-10-2018
Colenso 172 vergroten van de hal/entree van een woonhuis
OV-2018-0564 01-11-2018
De Schans kappen van 63 essen (met herplant) OV-2018-0560
31-10-2018
Peter van den Breemerweg 13 gebruik opslagruimte t.b.v. diverse
gebruikers OV-2018-0562 31-10-2018
Soesterbergsestraat 78 kappen van 3 prunussen en 1 beuk op het
zijerf OV-2018-0559 30-10-2018
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 126A bouwen van een vrijstaand woonhuis
OV-2018-0332 25-10-2018
Claroenstekerpad 25 wijzigen openslaande deuren in voorgevel naar
vast raam OV-2018-0442 22-10-2018
Draailier achter nr. 55 kappen van 1 esdoorn, 1 valse christusdoorn
en 2 paardenkastanjes OV-2018-0545 30-10-2018
Isaacstraat 18 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0547 25-10-2018
Mercury achter nrs. 205-207 kappen van 1 zwarte den en
1 douglasspar langs fietspad OV-2018-0519 30-10-2018
Soesterbergsestraat 15 uitbreiden van een woonhuis OV-2018-0294
30-10-2018
Verlengde Paltzerweg 1 uitvoeren bodemonderzoek t.b.v.
opsporen explosieven OV-2018-0345 26-10-2018
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.

onder d, van de Wegenverkeerswet (WVW); mede gelet op de betreffende artikelen van het RVV 1990 en het BABW; b e s l u i t e n : Soest,
29 oktober 2018
I. door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV-90 met
onderbord 6-SKP-23 nabij de woning Wiardi Beckmanstraat 319 te
Soest een parkeerplaats voor gehandicapten op te heffen;
II. dit besluit op te nemen in de Persoonsregistratie
Gehandicaptenparkeerplaatsen.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
E X P L O I TAT I E V E R G U N N I N G E N D R A N K- E N
H O R E C AV E R G U N N I N G E E T C A F É R OYA L
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 25 oktober 2018
op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest en op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet een
exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning heeft
verleend voor eetcafé Royal aan de Steenhoffstraat 15a te Soest.
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.

WA R M E W I T T E W I N T E R W E K E N 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 29 oktober 2018
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor het organiseren en houden van
de Warme Witte Winter Weken bij tuincentrum ’t Vaarderhoogt aan
de Dorresteinweg 72 vanaf zaterdag 17 november tot en met zondag
23 december 2018 tijdens de winkelopeningstijden.
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.

O P H E F F I N 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 W I A R D I B E C K M A N S T R A AT 319
Burgemeester en wethouders van Soest; overwegende, dat in verband
met het niet meer in bezit hebben van een auto, dat de gehandicaptenparkeerplaats van mevrouw L.A.M. Schrijver-van Pomeren nabij de
woning Wiardi Beckmanstraat 319 te Soest opgeheven kan worden
door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV-90); dat het in het belang van de vrijheid en de veiligheid van het verkeer is tot opheffing
over te gaan; overwegende dat genoemde weg in de gemeente Soest
is gelegen en bij deze gemeente in beheer is; gelet op artikel 18, lid 1,

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.

K E N N I S G E V I N G V E R W I J D E R I N G VO E R T U I G
B E C K E R I N G H S T R A AT T. H .V. N R . 36 S O E S T
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest
laat een aanhanger verwijderen welke is geparkeerd aan de
Beckeringhstraat t.h.v. nr. 36. Het voertuig wordt verwijderd aangezien er geen eigenaar bekend is. Deze opruimactie wordt uitgevoerd
op grond van artikel 5:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest (APV) en de wegsleepverordening gemeente Soest 2017 en wel
vanaf 7 november 2018. Het voertuig wordt geborgen om de parkeerplaats vrij te houden in het belang van het aanzien van de omgeving en
om schade aan de parkeerplaats en andere voertuigen te voorkomen.
Tot 22 november 2018 heeft de eigenaar van het voertuig de gelegenheid om zijn voertuig zelf weg te halen. Het te verwijderen voertuig
wordt voorzien van deze gemeentelijke mededeling. Na deze datum
geeft de gemeente opdracht het voertuig van de openbare weg te
verwijderen.
Het voertuig wordt uiterlijk veertien dagen opgeslagen. De rechtmatige eigenaar van het voertuig kan zich tot uiterlijk veertien dagen na
verwijdering melden bij het Team Vergunning & Handhaving,
telefoonnummer 035-6093843 voor het terugkrijgen van het voertuig.
De aanhanger wordt teruggegeven nadat de kosten voor verwijdering
en opslag zijn voldaan. Indien de eigenaar niet of niet tijdig reageert,
dient deze er rekening mee te houden dat - vanwege de geringe waarde - het geborgen voertuig wordt vernietigd.

KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT
HET JAC HTHUIS
Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest is het aan inrichtingen toegestaan maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsvoorschriften uit
het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. Op grond van dit artikel
heeft Bungalowpark het Jachthuis aan de Amersfoortsestraat 126b
kennis gegeven van de volgende incidentele festiviteit: De viering van
Divali op vrijdag 9 november 2018 van 16.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur.
Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638,
postbus2000@soest.nl.

WEDSTRIJD VELDRIJDEN TEMPO

VERKEER

Soest vergunning heeft verleend voor het houden van een najaar
concert op zaterdag 17 november 2018 van 19.30 uur tot 23.00 uur in
het Officiers Casino Kampweg 1.

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 26 oktober 2018
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest vergunning heeft verleend voor het organiseren van een
wedstrijd veldrijden op de mountainbike route bij recreatieterrein
De Bergjes op zondag 18 november 2018 van 09.00 uur tot 12.00 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.

NAJA AR CONCERT ODEON
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 29 oktober 2018
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening

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.

